VIA Center for
Undervisningsmidler

Vedr. ændring af dækningsområder for Center for Undervisningsmidler UCN, VIA og UCL
Pr. 1. juli 2016 træder en ny bekendtgørelse om opgaver som Centre for Undervisningsmidler i kraft.
(Information er sendt pr. mail og brev til skoleledere og kontaktpersoner i uge 14)
Den nye bekendtgørelse betyder bl.a. at dækningsområderne for UCN, VIA og UC Lillebælt ændres:


Horsens og Hedensted Kommuners skoler og lærere skal fremover låne deres
undervisningsmaterialer hos VIA



Morsø og Thisted Kommuners skoler og lærere skal fremover låne deres undervisningsmaterialer
hos UCN

For de berørte kommuner vil det konkret betyde, at et nyt Center for Undervisningsmidler overtager de
kendte kerneydelser, dette vil bl.a. have indflydelse på følgende:


Lån af undervisningsmaterialer i ny udlånssamling og en anderledes kørselsordning



Nye konsulenter og netværk til hjælp med information, rådgivning og vejledning af lærere omkring
undervisningsmidler og deres anvendelse

I perioden frem til 1.7.2016 kan I låne hos jeres nuværende center, og booke hos det nye center. Når I
logger ind på MITCFU får I valget mellem nuværende eller nye CFU. Skal I forlænge lån, booke, reservere
materialer til indeværende skoleår, så skal I logge ind hos jeres nuværende CFU. Skal I booke materialer til
næste skoleår, så skal I logge ind hos det nye CFU.
Login-billedet vil i overgangsperioden se således ud:

Pr. 1.7.2016 kan der kun lånes i det nye CFU, så materialer til skoleåret 2016/17 skal bookes i det nye
område. Bookinger foretaget i nuværende CFU, der rækker ind i næste skoleår, vil blive slettet.

For lærere på skoler i Horsens og Hedensted Kommuner
VIA har en anden kørselsordning, end den I er vant til. Fremover vil I modtage materialer pakket i kasser til
den enkelte lærer.
Uge 24 er sidste uge, CFU i UCL kører ud til jeres skole. I bedes derfor sørge for at samle alle lånte
materialer sammen og sende dem retur senest i uge 24
For lærere på skoler i Morsø og Thisted Kommuner
UCN har en anden kørselsordning, end den I er vant til. Fremover vil I modtage materialer pakket i kasser til
skolen.
Uge 25 er sidste uge, VIA CFU kører ud til jeres skole. I bedes derfor sørge for at samle alle lånte materialer
sammen og sende dem retur senest i uge 25

Det afgivne Center for Undervisningsmidler, vil i september måned, på vanlig vis, udsende erstatningslister
og fakturaer på rykkere og bortkomne materialer for skoleåret 2015/16.
Kursuskataloger vedr. skoleåret 2016/17 for de nye Centre for Undervisningsmidler udsendes til de berørte
kommuner i foråret. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at man stadig kan deltage i kurser på det
CFU, man hidtil har hørt til.

Med venlig hilsen
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CFU UCN

CFU VIA

CFU UCL

Mail: cfu@ucn.dk

Mail: cfu@via.dk

Mail: cfu-post@ucl.dk

Tlf. 72690814

Tlf. 87552727

Tlf. 63183400

