Resultater af CFU’ernes kendskabs- og
tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC
Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU’ernes forskellige
ydelser. Områdernes numre svarer til spørgsmålenes/svarenes talangivelser:
1. Brugernes profil
2. Brugerens brug af CFU
3. Brugernes tilfredshed med CFU
4. Brugerens syn på CFU

Bruger du CFU? Har du inden for de seneste fem år lånt materialer fra CFU, været på
kurser/temadage arrangeret af CFU, brugt dit lokale CFU’s hjemmeside, været i kontakt med CFU’s
fagkonsulenter og/eller besøgt dit lokale CFU?

Ad. 1: Din profil
1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?
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1b. Hvad er din primære funktion, når du bruger CFU?

Andet

1b. Hvad er din primære funktion, når du bruger CFU? - Andet
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afdelingsleder CFU
Også som skolebibliotekar
Skolebibliotekar
konsulent
heltidsundervisning
Læreruddanner
skolebibliotekar
efterskolelærer
skolebibliotekar
konsulent
speciallærer
almen lærer på produktionsskole
Uddannelsesbibliotekar
UC Lektor
G
Lærer på Medieskolerne
Gymnasielærer
konsulent
Underviser på sosu
lærer specialskole
gymnasielærer
10. klasse
IT vejleder
AKT specialpædagogik
Gymnasielærer
bh klasse leder
lærer på stx
gymnasielærer
gymlærer
lektor
Receptionist
Gymnasielærer
sidst jeg brugte det var som lærerstuderende, nu er jeg lærer, men har endnu ikke anvendt CFU i
denne forbindelse.
gymnasielærer
jeg står for at pakke ud og ned af materialer fra og til CFU
filosoferende
Skolebibliotekar
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både lærer i grundskolen og som lærerstuderende
Underviser
lærer på stx og hf
og vejleder
børnehaveklasseleder
Gymnasielærer
aftenskole
Konsulent
lærer for voksne med ordblindhed

1c. Hvor gammel er du?

Ad 2: Din brug af CFU
2a. Hvordan benytter du CFU? – Sæt gerne flere kryds
Hvis jeg søger inspiration, rådgivning eller vejledning på CFU:
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2b. Hvilke læremidler låner du på CFU – og hvor ofte?
2b1. Læremidler til min egen inspiration og information låner jeg:

2b2. Klassesæt til brug i undervisningen med eleverne låner jeg:

2b3. Supplerende læremidler til brug i undervisningen med eleverne låner jeg:

2b4. Spillefilm og tv-udsendelser låner/køber/streamer jeg:
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2c. Hvor ofte bruger du CFU’s kurser og vejledningsmuligheder?
2c1. CFU’s pædagogiske fagkonsulenter bruger jeg til rådgivning og vejledning:

2c2. CFU’s faglige og pædagogiske kurser/temadage/konferencer bruger jeg:

2c3. Muligheden for at holde (team-)møder på CFU bruger jeg:

2c4. Jeg kommer selv på CFU for at blive inspireret og låne materialer:
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2d. Hvor ofte bruger du dit lokale CFU’s hjemmeside?
2d1. Jeg bruger CFU’s online bookingsystem til at bestille materialer:

2d2. Jeg bruger CFU’s hjemmeside til faglig og pædagogisk inspiration:

2d3. Jeg bruger CFU’s hjemmeside til praktiske oplysninger:
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Ad 3: Din tilfredshed med CFU
3a. Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn om CFU's materialer?
3a1. CFU har et bredt og varieret udvalg af materialer til udlån og gennemsyn

3a2. Jeg får, hvad jeg har bestilt på CFU til forventet tid

3a3. Kvaliteten af de materialer, jeg låner på CFU er god
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3b. Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn om CFU’s kurser?
3b1 . CFU’s kursusudbud er bredt, dækkende

3b2. CFU’s kurser/temadage/konferencer har en høj kvalitet

3c. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn om de pædagogiske konsulenters rådgivning og
vejleding?
Jeg har fået god og brugbar sparring af en eller flere af CFU’s konsulenter (pr. mail, i telefonen
eller ved et møde)
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3d. Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn om dit lokale CFU's hjemmeside?
3d1 CFU’s hjemmeside fungerer fint, når jeg søger praktiske oplysninger

3d2. CFU’s hjemmeside fungerer fint, når jeg søger og booker materialer

3d3. Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn om dit lokale CFU's hjemmeside?
På CFU’s hjemmeside finder jeg faglig og pædagogisk inspiration

9

3d4. Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn om dit lokale CFU's hjemmeside? CFU’s hjemmeside inspirerer
mig også med andre materialer og metoder end dem, jeg kendte i forvejen

Ad 4: Dit syn på CFU
4. Hvilke af disse udsagn beskriver bedst dit syn på CFU? – Sæt gerne flere kryds

Andet:
• jeg køber kun materialer, jeg har set via CFU
• Da Skive-afdelingen er lukket, er det tidsmæssig uoverskuelig at skulle tage til Herning/Aarhus, det
er meget besværlig. Jeg har prøvet at låne nogle materialer, men blev oplyst at mine rettigheder er
ikke i sådan en omfang at jeg kan bestille materialer (er lærerstuderende). Jeg synes faktisk også
at det er uoverskuelig at finde ønskede materialer, da man skal være meget konkret...mvh
• CU er et suplement til den kommunale fællessamling
• Skolf i Århus søger jeg altid først på, fordi de er hurtigere til at levere materialer, har et godt
udvalg, er flinkere og mere hjælpsomme i telefonen.
• Tak for god service
• giver mig mulighed for at komme tæt på skolens hverdag og giver mig inspiration til fornyet
pædagogisk praksis
• suplement til skolen egne materialer
• kurser
• det var et oplat valg, da det lå i byen - nu bliver det kun hjemmesiden, der bliver esøgt
• er skuffet over, at Skive afdeling er lukket, har nu 100 km til Herning
• skolebibliotekarforeningen er det første sted jeg ser
• Dyrt for skolen at skulle betale for rykkere
• det er ærgerligt at hjemmesiden er så svær at finde rundt på, ellers er jeg meget glad for cfu
• Nærmest et velfyldt bibliotek til elevernes læseudvikling i overbygningen
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• Supplement til web 2.0
• Et godt sted som leder at få et overblik
• Jeg ville gerne bruge hjemmesiden mere, men det virkelig en dårlig, uoverkskuelig, uinspirerende
og kedelig hjemmeside
• En uvurderlig kilde til tv-udsendelseer
• Jeg har aldrig søgt hjælp hos en konsulent
• CFU er meget anvendelig i lånet af hele klassesæt
• vigtigt at kunne låne undervisningsmaterialer til min klasse
• Låner ikke, da skolen ikke har økonomi til at dække evtuelle omkostninger ved for sent afleverede
materialer
• Anvendelig til lån at hele klassesæt
• Det er en katastrofe at vi har mistet skiveafdelingen. Det er næsten umuligt at booke online.
• Jeg skal bare igang med at låne materiale
• Jeg er leder og bruger ikke CFU på denne måde
• Bruger først og fremmest vores lokale PU
• ll
• Vi har Skolf i Aarhus og der låner som første prioritet.
• Eneste mulighed for at læse bøger med eleverne
• Elendig søgefunktion!
• Uundværligt for at kunne have klasselærer og materialer nok til en klasse
• God samling af tv-udsendelser
• Bruger primært CFU til at bestille klassesæt og tvudsendelser
• for få materialer til lån. Den siger næsten altid, at materialet ikke er til udlån, men kun til
gennemsyn på stedet
• Perfekt hjælpemiddel idebank
• Bruger kun til bestilling af tvudsendelser
• sammen med SKOLF
• dagspressen og folkeskolen
• Jeg har førhen benyttet mig rigtig meget af at booke på CFU, men jeg har efterhånden opgivet
dette, da jeg synes, at det efterhånden er alt for svært at få et ben til jorden, med mindre man
booker en af de første dage i foråret, hvor der er åbnet op for at booke til det kommende skoleår.
Rigtig ærgerligt - har flere kolleger, der siger det samme!
• Benytter kurserne
• Deltager gerne i kurser
• Jeg bruger mest CFU til hjemlån af klassesæt
• CFU er det sted, jeg booker klassesæt
• nødvendig for at have materialer t uv
• Det ville have en væsentlig betydning hvis brugervenligheden var meget større - så ville jeg bruge
CFU meget mere.
• Jeres hjemmeside er ikke lige til og jeres IT system er ikke brugbare når man boer i stor afstand fra
skolen, dvs at jeres system er bygget op på den måde at hvis man vil afhent bøgerne på den lokal
afdeling må man ikke for jeres IT system kan det ikke led sig gør den handling, så bliver det
besværlig for mig. Jeg underviser i Viborg vil gerne hent bøger (klasse sæt) i Herning for det er der
jeg boer...
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Hvordan bruger du magasinet reflex, som kommer to gange årligt til alle lærere i
dækningsområdet. – Sæt gerne flere X - Åbner du reflex, når det kommer?

Hvad synes du om reflex?

Jeg modtager (fortsat) gerne nyhedsmail fra CFU
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