
DaDi-styregruppemøde 
24. august 2022 9.00 – 13.00 på 
Københavns Professionshøjskole 

 
 
Deltagere: Lene, Nikolaj, Tom, Kristiane, Kristine, Mette (referent) 
 
Dagsorden:  
  

• Videre planlægning af seminar (invitere ph.d.-studerende, finde mulige tekster til 

diskussionsøvelsen mm.) 

• Netværksgrundlag revideret  

• Ny hjemmeside  

• Eventuelt 

  
Planlægning af seminar: 
Det praktiske er på plads – der bliver bestilt kaffe, men man køber selv frokost. 
Oplæg er på plads. 
Vi diskuterer rammesætningen:  Vi kan stille Jon Helt Harder nogle didaktiske grundspørgsmål: Hvorfor skal 
vi læse ghettolitteratur i skolen? Hvordan kan vi læse det? Hvorfor?  
 
Kristine og Kristiane laver program færdigt. Det skal sendes det til oplægsholderne, og vi beder dem om at 
skrive en kort undermanchet til hver af deres oplæg. Kristine og Kristiane skriver til Peter, Bonnie og Jesper, 
Nikolaj skriver til Jon. 
 
Oplæg fra nyslåede Ph.d.-studerende: Eva Dam Christensen om kritiske samtaler i gruppearbejder og Sofia 
om de to danskfag. Evt. en mere. Mette spørger Sofia, Tom spørger Eva. 
 
Kristiane og Kristine sender teksterne til folk, når de tilmelder sig. Der er deadline for tilmelding sidst i 
november, det vil fremgå af invitationen. Tilmelding til Kristine. 
 
Netværksgrundlaget: 
God idé at afstemme teksten med det nye grundlag i NNFF – har vi overset noget i DaDi-teksten? 
Vi gør det færdigt i styregruppen og lægger det frem som et færdigt forslag på næste seminar i december. 
Her hører vi kommentarer fra medlemmer, som vi evt. vil bruge i den sidste revision af teksten i 
styregruppen umiddelbart efter. Herefter kommer den på hjemmesiden. 
Inden den sendes ud med dagsorden til næste seminar indhenter vi tekstnære kommentarer fra 
styregruppen. Der er deadline for kommentarer om et par uger, hvor vi skal have programmet for 
december-seminaret ud. 
 
Ny hjemmeside 
Vi lægger referater fra styregruppemøder på den nye hjemmeside. Anders har lavet den i Wordpress, og vi i 
styregruppen kan – hvis vi får koden – også lægge ting op. 
 
 
Evt.   
Nyhedsbrev: Et nyhedsbrev kommer ud sammen med invitationen til næste seminar. Send til Mette 
(mvc@via.dk), hvis der er nyheder til nyhedsbrevet. 
Næste møde er 24. januar 10.00 – 13.00 i Odense. Lene indkalder. 

mailto:mvc@via.dk

