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1.Opstarts Polls + hvilke fag underviser du i?

Anne-Marie:PUTAU, MPR, kommunikation, arb. miljø osv. generelt de
bløde fag
Jens Erik Schou:Proces operatører i styring regulering og overvågning
m.m.
Jens Erik Schou:det kan vi fint
Anne-Marie 2:ja den går fint igennem
Jens Erik Schou:ja
Anne-Marie 2:ja det gør i :)
Erik A. Krage:Industrioperatøruddannelsen - FISHTECH - Alt inden for
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Lean
Henrik Holløse Sørensen:System administrator - Process optimering
indenfor Logistik
Ole Olsen:Ole Olsen Next
Ole Olsen: industrioperatørudd
Malene:Procesoptimering
Diana:Procesoptimering
Ole Wang:Mercantec - Lean
Jesper Dandanell:Procesoperatører - Styring regulering og overvågning
Mogens Dahl:Transport og logistik, EUD og AMU
Anne-Marie 2:korrekt

2. Poll 1

3. Poll 2
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4. Tænkepause + chat

5. Evalueringer
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Chatudskrift (fælles chat)
Malene:Horsens
MS EUC NV:Thisted
Henrik Holløse Sørensen:Vejle
Casper, IU:København
Anita Nielsen:Kolding
Ole Wang:Viborg
Diana:Kolding
Christiane Bech:Ringkøbing UCRS
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Anne-Marie 2:Odder
Jens Erik Schou:Vejle fra EUC-lillebælt
Jesper Dandanell:EUC - Kalundborg
Casper Burlin - IU:Kan man vælge alle seks :-)
Anne-Marie 2:enig
Jens Erik Schou:enig
Casper Burlin - IU:Må man stille spørgsmål?
Anne-Mette Rønholt, Wecademy:Ja
Anne-Mette Rønholt, Wecademy:Meget gerne
Jens Erik Schou:selv tak
Christiane Bech:man kan ikke downloade fra Ipaden, kan jeg få det
tilsendt?
Jesper Dandanell::-) tak
Anne-Marie 2:super spændende tak
Henrik Holløse Sørensen:selv tak
Casper Burlin - IU:Når vi nu i AMU skal lave målepind på alt. Og lave test
på alle kurser - hvad vil det så betyde for transfer?
Anne-Mette Rønholt, Wecademy:@Christiane - Casper sender det ud i
morgen :)
Anne-Marie 2:Omkring måling på AMU så kunne man overveje at skrive
på et forståeligt sprog iht. målgruppen
Malene:Det ville give super god mening, Anne-Marie 2!
Anne-Marie 2:jeg italesatte udfrodringen overfor
Undervisningsministeriet - de ville kun lave en ordbog som vi kunne
oversætte det
Casper Burlin - IU:Vi skal skrive alle mål om som målepinde /som biullits så der vil blevet skrevet noget anderledes
Anne-Marie 2:korrekt en lix tælling giver 62 - lovstof
Casper Burlin - IU:Vil gerne give dig ret. Men bullits skal kunne bruges for
at skærre fra, blande kurser - og teste
Casper Burlin - IU:Det er et rigtigt godt spørgsmål :-)
Anne-Marie 2:det giver en udfordring for underviseren at være etiske
iforhold til at oversætte spørgsmålene
Casper Burlin - IU:Det kan godt blive teach for test...
Anne-Marie 2:Korrekt især når vi bliver målt på det
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Anne-Marie 2:vi som undervisere
Anne-Marie 2:du har ret at vi står til måls for vores egen moral - men har
desværre mødt en der er blevet fyret pga dårlige målinger
Anne-Marie 2:ved at fortælle hvad de skal give i point :)
Anne-Marie 2:og det er dem vi møder
Anne-Marie 2:mennesker der ikke vil være der
Anne-Marie 2:Du har ret med med VEU godtgørelsen så kæmper vi mod
møller - Jeg vil tage meget med fra dette webbinar - super spændende
Anne-Marie 2:det gør vi bestemt - tak for i aften
Casper Burlin - IU:Mange tak - super godt :-)
Malene:Tak
Anne-Mette Rønholt, Wecademy:Selvtak :)
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