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Indledning
Denne tekst indeholder forslag til opbygning af læringsforløb. Der vil være indbygget en vejledning
som vil fortælle hvorledes et læringsforløb for faget Sundhedsinformatik og kommunikation i
sundhedsuddannelsernes modul 5 organisatorisk kan tænkes bygget op.

Hvem er vi
I kraft af at vi begge to er superbrugere på Studienet har vi indsigt i hvad Studienet kan på det
funktionsmæssige niveau. Vi har begge erfaringer fra andre sammenhænge med at anvende blended
Learning i forbindelse med undervisning på vores respektive uddannelser. Vi er begge tilknyttet
Center for E-læring og Medier (CELM) og det er bl.a. herigennem at vi har arbejdet på at udvikle
dette forløb. Vores geografiske placeringer gør at det har været oplagt for os at anvende dele af de
virtuelle samarbejdsredskaber der præsenteres i dette skrift, hvorved vi har fået indgående praktisk
erfaring med disse.

Baggrund
August 2009 skulle Studienet udrulles. Som optakt hertil havde vi i ovennævnte projektgruppe
forberedt at Studienettet i den forbindelse skulle understøtte kommunikationen og læringen i faget
sundhedsinformatik og kommunikation på det tværfaglige modul 5 forløb
Der var særlige geografiske forhold at tage hensyn til idet sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og
sundhedsuddannelserne i Holstebro skulle afvikle modulet sammen. En ledelsesbeslutning gjorde at
vi skulle anvende videotransmitteret undervisning som formidlingsmetode. Der blev oprettet et
projektwebsted til håndtering af kommunikationen og dokumenthåndteringen af det tværfaglige
modul. Video transmiteringen gav mulighed for at skifte mellem transmittering af oplægsholder og
dennes skrivebord, således at der fx kunne afvikles en præsentation, og fungerede uden tekniske
problemer. I Holstebro hvorfra undervisningen blev afviklet sad der ca 80 studerende i et langt
lavloftet lokale og i Viborg ca 60 studerende i et stort lokale, og Vi opdagede hurtigt at der var en del
begrænsninger i forhold til vores traditionelle undervisningsforløb med færre studerende på holdet.
De store grupper gjorde at hovedparten af de studerende blev pacificeret og dialog med de
studerende i undervisningen, blev af tekniske/pragmatiske årsager holdt på et minimum. Bl.a. efter
ønske fra de studerende. Underviserens pædagogiske virkemidler blev herved kraftigt reduceret og
undervisningen havde karakter af foredrag.
Efterfølgende har man valgt helt at kaste brugen af den videotransmiterede undervisning bort og
organisere den tværfaglige undervisning således at den store gruppe er samlet under oplæg,
skiftevis i Holstebro og Viborg, og med tilknytning af modulets undervisere der kan facilitere læring i
mindre grupper (Tutorials)
En anden løsningsmodel er inddragelse af Blended Learning, hvilket vil blive afprøvet i bl.a. faget
sundhedsinformatik. Fordelen herved er at undervisningen/ vejledningen kan foregå uafhængigt af
tid og sted, og med anvendelse af fagets undervisere.
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Den videotransmiterede undervisning kan formentlig stadigvæk bruges i mindre målestok til
specifikke opgaver af overvejende informativ karakter. Bl.a den it mæssige introduktion, for at
nævne noget.
I Århus var det meningen at Sundhedsuddannelsernes modul 5 skulle have været blandt de første til
at afprøve den nyetablerede SharePoint løsning. Det gik imidlertid anderledes idet ikke alle
studerende kunne komme på studienet.
Behovet for en fælles platform er stort i det de 5 sundhedsuddannelser blandes på en sådan måde at
der er repræsentanter fra alle uddannelserne på hvert af de ca. 13 tværfaglige hold.

Formål
Det forarbejde som vi i projektgruppen lavede, vil vi gerne dele med undervisere og pædagogiske ITvejledere modulgruppekordinatorerne på modul 5, og andre som har interesse i at benytte Blended
Learning som pædagogisk metode i Studienet.
Hvad vil vi
Vi eksemplificerer opbygningen og Blended Learning vha faget sundhedsinformatik, men vil forsøge
at komme med forslag der inspirere og anvendes på hele modulet og i Studienet generelt.
Herudover ønsker vi at finde svar på hvordan indholdselementer (”webdele”) opbygges under
Studienet i SharePoint så der gives mulighed for at studerende kan anvende sundhedsinformatiske
redskaber til tværfaglig kommunikation, samarbejde og udvikling i læringsforløb hvor Blended
Learning anvendes som pædagogisk metode sådan at det i en Wengersk1 begræbsmæssig forstand
således at de studerende på tværs af fag får indsigt i de øvrige praksisfællesskaber samt eget
grænsefællesskab med disse faggrupper

Brugervenlighed i fokus
I Studienet er det let at kompromitere brugervenligheden, idet inddragelsen af mange webdele
reducerer brugervenligheden Det er derfor vigtigt at der ikke skal være afgang til webdele der ikke
anvendes.
De opgaver som gives til de studerende på modulet er med til at sikre at de får brugt de webdele der
indgår i webstederne. Endvidere er det vigtigt at oprettelse af nye webdele, fx underwebsteder, kan
ske så nemt som muligt ved hjælp af skabeloner.
Modul 5 er organiseret forskelligt i henholdsvis Århus og Holstebro, hvorfor denne beskrivelse
forsøger at tage højde herfor, men vi mener at kunne benytte de samme webdele den samme
skabelon til websteder og ide om brug af Blended Learning.

Autencitet og motivation
En af vores vigtigste argumenter for at arbejde virtuelt i sundhedsinformatik- og
kommunikationsundervisningen er, at det gerne skulle virke autentisk for de studerende at arbejde
på en måde som er lig med den de kan komme til at praktisere i såvel praktik som efter endt

1

Etienne Wenger beskriver praksisfællesskaber i flere af sine bøger
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uddannelsesforløb. Det skulle gerne medvirke til at øge motivationsgraden sådan at læring har
nemmere betingelser for at finde sted.
Vi har opbygget et forslag til et websted som det er meningen at alle studerende på det tværfaglige
modul skal være medlemmer af. Desuden har vi opbygget et eksempel på et projektwebsted som
hver gruppe af studerende opretter udfra en skabelon. (se figur 2)

Diskussion af organisering
Vi har diskuteret mange mulige måder at organisere indretningen af modul 5 på i Studienet,
herunder også om det er et fagwebsted eller et holdwebsted der skal være den organiserende
enhed.
I Århus er de tværfaglige og de monofaglige aktiviteter organiseret hver for sig, hvorimod Modul 5 i
Holstebro/Viborg blev hele Modul 5 samlet i et projektwebsted indeholdende alle fag som eksisterer
på samtlige uddannelsers modul 5, såvel tværfaglige som monofaglige. Der er argumenter for og
imod løsningsmodellerne. Se fig 2

Fordele ved at oprette projektwebsted til de tværfaglige fag i modul 5 er at det er nemt at oprette
og administrere, men der er en stor ulempe, nemlig en mistet mulighed for at webstedet automatisk
arkiveres som det er tilfældet med de SIS genererede modul og Holdwebsteder.
Herved mister de studerende muligheden for at tilgå modulindholdet senere, medmindre det
bevares som et tilgængeligt projektwebsted. Det vil så imidlertid medføre at de studerende og ikke
mindst underviserne som er medlem af projektwebstedet på et tidspunkt oplever ikke-brugervenlige
tilstande idet de drukner i tværfaglige modul 5 projektwebsteder.
Et andet problem handler om ejerskab. Bliver projektwebstedet slettet eller bevaret når de
studerende ikke længere befinder sig på uddannelsen? Der er behov for at kunne tilgå materiale
efter dimittering dels for at tilgå det faglige stof, men også som dokumentation hvis den studerende
eksempelvis søger ind på efteruddannelse i udlandet ect.
Forslag til løsningsmodel
At uddannelsesudbyderen (fx sygeplejerske uddannelsen i Århus) opretter et websted, hvor de
studerende fra de andre uddannelser inviteres ind via gæstefunktionen. Man tildeler de studerende
og underviserne fra de øvrige uddannelser henholdsvis studerenderettigheder og
underviserrettigheder. Man kan evt. lave opdeling mellem monofaglige websteder og et tværfagligt
websted til hvert tværfagligt hold på modul 5 samt projektwebsteder til hver studiegruppe som de
studerende selv er ansvarlige for.
Indholdet i det tværfaglige Modul 5 websted arkiveres på lige fod med de øvrige modul og
Holdwebsteder. Er man medlem at et sådant websted vil man have adgang via sit arkiv - også selv
om man er oprettet som gæst
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De webdele som oprettes i webstedet vil som udgangspunkt stamme fra den enkelte uddannelses
valg af opbygning, men vores forslag i det følgende vil tage udgangspunkt i de muligheder vi finder
mest brugervenlige og nødvendige at have.
I Århus er der behov for underwebsider i form af holdwebsider som dermed opdeler de ca. 380
studerende i ca. 13 Hold. Dette behov udspringer af at en del af undervisningen er
tilstedeværelsesundervisning på hold á ca. 25 studerende. I Århus foregår parallelle
undervisningsforløb på de 13 hold. Det vil sige med én underviser ad gangen til hvert hold.
Holstebro/Viborg er organiseret på en anden måde idet alle ca. 110 studerende modtager samlet
undervisning. Netop denne organiseringsform ligger op til anvendelse af Blended Learning som
pædagogisk metode i det tilstedeværelsesundervisningen på så stort et hold let bliver reduceret til
det som Bent B. Andreasen (2007) kalder Fodermester pædagogik.

Det overordnede websted for modul 5
I Holstebro organiseres det overordnede websted for modul 5 både som et mono- og tværfagligt
modul 5 websted. De enkelte fag/ temaer tildeles mapper, se fig 1, men der kan efter behov
oprettes underwebsteder ud fra en skabelon. Det har til formål at give de studerende mulighed for
at få indblik i de øvrige professioners monofaglige fag og dermed profession hvilket er en af
læringsudbytterne for modul 5.

Figur 1 eksempel på overordnet websted med mapper

I Århus organiseres den monofaglige del af hver uddannelse, mens den tværfaglige del af modul 5
organiseres fælles. Der skabes imidlertid underwebsider. Et til hvert af de ca. 13 tværfaglige hold.
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Under hvert holds webside oprettes mapper til hvert fag, men der kan efter behov oprettes
underwebsted udfra en skabelon til hvert fag.
Det overordnede modulwebsted indeholder webdelene:
Undersøgelsesredskab - kan bruges til at fx at lære de studerende at kende som gruppe vha
spørgeskemaundersøgelser, fx til afklaring af studerendes it kompetencer, evalueringer,
Teknologiske forudsætninger, Sproglige forudsætninger, Sociale studieforudsætninger, Evne
til at indgå i grupper, typiske rolle i gruppesammenhæng evt forcer og svagheder,
Foretrukne arbejdsmetode – hvor bor de. (Spredte fysiske placeringer kan være et argument
for virtuelt arbejde) læringsstils test http://www.ventures.dk/Laeringsstil/default.asp , o.l.
Dokumentbibliotek til fagenes undervisningsplaner
Mulighed for adviseringer vha. beskeder. Webdelen hedder annoncering og i dette tilfælde
henvender beskederne sig til alle modul 5 studerende
Metadiskusionsforum overordnede diskussioner der retter sig overordnet til modulet
Overordnede links

Figur 2 Eksempel på organisering af modul 5 på studienet

Organisering af hold
I Holstebro indgår elementerne i det overordnede websted.
Hver webdel kan indeholder mapper til hvert fag.
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(webdelen – annonceringer) beskeder til holdet
Undersøgelse her mhp fx data indsamling til brug i undervisningen og fagevaluering for de
enkelte hold
Medlemmer
Studerendes opslagstavle
Afleveringswebdel til aflevering af modulprojekter
Her kan underviseren indgå i og holde øje med aktiviteten, hvad der produceres mhp. at kunne
håndhæve evt. retningslinier omkring antal indlæg i gruppeforum, eller fungere som moderator.

Organisering af fag
1. Faget kan nøjes med at bruge mappen til levering af dokumenter og ikke anvende andet end det
der er generelt for modulet.
2. Faget kan fx oprette specifikke webparts på den overordnede side, fx fagspecifik
diskussionsfora, fagspecifikke links etc.
3. Faget kan oprette underwebsteder i form af webdele til håndtering og brug af de
kommunikative og fagpædagogiske elementer. Figur 1 vises hvordan indholdet af
underwebsiden Sundhedsinformatik og Kommunikation kunne tænkes opbygget med følgende
indhold:
Undersøgelsesredskab kan give mulighed for indsamling af data til undervisningsbrug som
eksempler på Sundhedsinformatik.
”Afleveringsmappe ” til fx faglige essays etc
Diskussionsforum til faglige diskussioner hvor indlæg er obligatorisk
Materiale til brug for undervisningen (undervisningsnoter ect.)
Faglig linksamling opbygges af de studerende som fx kan anmelde gode
sundhedsinformatiske links ved brug af webdelens noteapparat
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Gruppeprojektwebsteder
Til brug for det tværfaglige gruppearbejde skal de studerende oprette projektwebsteder. De får
mulighed for at oprette et gruppeprojektwebsted, ud fra en skabelon. Se eksempel i fig. 3.

Figur 3 Celm gruppe projektwebsted

Vi mener at det skaber ejer fornemmelse og motiverer de studerende til at bruge deres websteder
hvis de selv er ejere af webstedet. Derfor har vi valgt at de studerende selv skal oprette
projektwebsteder for gruppearbejdet, og at de i den forbindelse skal invitere deres underviser ind.
Det gør at underviseren kan vejlede og facilitere til læring i de enkelte gruppers websteder og
derved udøve differentieret undervisning. Det kan desuden give underviseren et indblik i de
studerendes proces og aktivitet og evt. indgå i den endelige tværfaglige vurdering hvis det vælges at
der ikke er obligatoriske aktiviteter i forum.
De webdele vi ønsker tilgængelige i de studerendes projektwebsteder er:
Dokumentbibliotek til delte dokumenter for hver gruppe
o Aftaler
o Arbejdsdokumenter
o Færdige dokumenter
o Delte dokumenter
Diskussionsforum for gruppen
Evt diskussionsforum i form af spørgsmål til/fra vejleder?
Linkssamling
Beskeder
Medlemmer
Wiki til tværfagligt samarbejde
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De studerende opretter projektwebsteder til gruppearbejde evt. ud fra en skabelon som indeholder
ovenstående webdele.
Projektwebstedet giver dem mulighed for at arbejde i forum, fællesdokumenter, se materiale samt
links til diverse websider som kunne have relevans for deres arbejde i gruppen.
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Forslag til virtuel pædagogisk værktøjskasse og studieaktivitet
Nedenfor vil vi skitsere forskellige redskaber eller webdele og deres pædagogiske anvendelse. Vi er
opmærksomme på at de her skitserede anvendelsesmuligheder kun er nogle blandt mange og at de i
høj grad er op til den enkelte underviseres valg, hensigt og muligheder i den virkelighed hvori hun
indgår.
Sharepoint redskaber
Wiki

Wiki der betyder hurtig, kendes måske stadig bedst fra wikipedia verdens største virtuelle
opslagsværk. Wikien giver mulighed for at samarbejde om en tekst. Wikiens indlejrede historik giver
mulighed for at gå tilbage til tidligere versioner, og se hvem der skriver hvad hvornår. Den primære
funktion er dog samarbejde.
Kunne anvendes til gruppeudarbejdelse af fx essays, forarbejdet til opgaver, videndeling
Fora

Kan anvendes pædagogisk til at stille et overordnet spørgsmål som studerende eller grupper
efterfølgende besvarer. Kan anvendes fx i gruppeprojekt websteder til at stille spørgsmål til
vejledere, diskutere i gruppen eller opbygge en opgave.
Links

Links tjener som regel til at pege på websider der er anvendelige en given kontekst.
Annoterede linksamlinger får en øget kvalitet idet den medfølgende forklaring(annotering) giver
læseren mulighed for at se hvordan andre har tænkt og brugt linket.

Ved hjælp af det tilknyttede noteapparat kan studerende anmelde et websted der i forhold til
temaet har gjort hende klogere eller eksemplificerer en given problemstilling. Ved at ligge det i en
samling skabes der en fag- og tema relateret ressource som såvel studerende og underviser kan have
gavn og glæde af.
Undersøgelse
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Kan fx bruges til at lave afstemninger, brugerundersøgelser mm.
Lister

Kunne blive anvendt i Holstebro/Viborg til den tværfaglige eportfolie, og dermed indgå som en del af
en præsentationsportfolio hvor de studerendes proces og aktivitet indgår i en endelig bedømmelse.
Andre redskaber
Via Meeting
Via meeting er et udvidet Messenger/(Skypeagtigt) program der er integreret med Via Outlook og
adressebogen heri. Når programmet er installeret har man mulighed for at se tilstedeværelsen af VIA
studerende og medarbejdere. Man kan chatte med dem, bruge computeren som ip telefon eller
afholde videosamtaler. Herudover er der mulighed for at dele skrivebord, hvilket gør det anvendeligt
til undervisning og vejledning.
Kan downloades her https://download.viauc.dk
På siden får du også mulighed for at hente Via Livemeeting, men dette supporteres ikke af it
afdelingen og anbefales kun til erfarne brugere.
It afdelingen har lavet en resourceside om Via Meeting. Den kan du finde her
https://intranet.viauc.dk/it/viameeting/default.aspx
Via meeting skaber mulighed for kommunikation mellem forskellige lokationer, og er derfor
særdeles anvendeligt til virtuelt gruppearbejde og vejledning.
OneNote
Er ofte en del af programpakken i Microsoft Office.
OneNote er en idebehandler, en notesbog og en informationsorganisator OneNote kan hjælpe dig,
hvis du skal:
Sørge for, at du ikke mister oplysninger, som du synes er vigtige
Organisere oplysningsstumper, der ikke passer ind i e-mail-, kalender- eller formelle
dokumenter
Samle og henvise til noter fra møder eller forelæsninger
Hente oplysninger fra internettet eller andre kilder og forsyne dem med noter til dig
selv eller andre
Holde styr på dine opgaver og ikke glemme noget
Arbejde tæt sammen med andre på et projekt og dele noter og filer
OneNote komplementerer dine aktiviteter i Microsoft® Office Outlook®, Word og andre programmer
i Microsoft Office-systemet via flere integrationsfunktioner.

Begyndende opbygning
Hermed mener vi konkrete udfordrende opgaver for de studerende
Anmeldelse af sundhedsinformatisk websted
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Bearbejdning af sundhedsinformatisk relevant data via undersøgelsesredskabet
Online debatindlæg. Der skelnes mellem initierende indlæg og kommenterende indlæg
Disse kan være med baggrund i Litteraturlisten eller temaer. Kan også bruges til
undervisningsdifferentiering
Facilitering hvor underviseren stiller spørgsmål der tvinger de studerende til at komme
dybere ind i emnet
Essays
Opsamling af tråde i indlæg
Brug af indlæg i face 2 face undervisningen
Videopodcast af tema med tilknyttede studiespørgsmål
OneNote til gruppesamarbejde
Netmeeting vha Office Communicator
Videotransmission fx som en ping pong løsning med 2 undervisere fordelt på hver sin
lokation

Opbygning af konkret læringsforløb
Skema som skitserer opbygningen af et undervisningsforløb hvor blended learning er benyttet som
pædagogisk metode.

Tema
Aktivitet
Studerendes
rolle
Undervisers
rolle

Start
Tilstede værelses
undervisning
Intro

Arbejde med
virtuelle studie
aktiviteter

Midt
Tilstede værelses
undervisning

Arbejde med
virtuelle studie
aktiviteter

Slut
Tilstede værelses
Undervisning

Indhold
Beskrivelse af indhold og omfang i undervisningsforløbet vil være forskelligt uddannelserne imellem
hvorfor vi ikke præsentere en decideret undervisningsplan, men oplagte temaer under
Sundhedsinformatik kunne være:
Dokumentation i sundhedsvæsenet
Pervasive Healthcare
Web 2.0 teknologi som redskab
Velfærdsteknologi
Teknologietik
Det nye patientbegreb
eHealth2/Medicine2
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Planlægning af tidsforbrug
1ECTS udregnes til 27½ times belastning for de studerende og giver 6 - 11 lektioner med tilknyttet
forberedelse og læsning af omkring 100 sider normallitteratur.
Med omlægning til blended learning kan en del af undervisningen konverteres til vejledning. I VIA er
der endnu ikke indgået aftaler om konverteringsnøgle,
Vi mener der er behov for en debat omkring tildeling af timer til virtuelt vejledning2. I tilknytning til
det virtuelle arbejde tilrettelægges relevante studieaktiviteter. Underviseren har et udvidet ansvar
for at sikre, at aktiviteternes indhold evt. differentieres og kan sammenknyttes med øvrige relevante
studieaktiviteter. Der skal modereres og faciliteres og ind imellem gives decideret undervisning/
vejledning via nettet. Underviseren skal lægge undervisningsmateriale på Studienettet og orientere
relevante kolleger og studerende om indhold, tid og sted. Hertil kommer opbygningen af webdele
eller sider på Studienettet, som til tider vil være forbundet med øget tidsforbrug for underviseren

Litteratur
Vi har ikke anvendt litteratur som referencer i vores projekt, en nedenfor kan du finde en liste over
bøger og artikler omkring blended learning
Andresen, Bent B.: E-pædagogik og undervisningsdifferentiering. EMU.dk, 2007
Konnerup U., M. Riis, S.S. Andressen & L. Dirkinck-Holmfeld (red.): Ikt og Læring - reflekteret praksis.
2009 Aalborg Universitetsforlag (en antologi)
Ny artikelsamling baseret på Masterprojekter om ikt og læring
Gynther K.: Blended Learning - IT og læring i et teoretisk og praktisk perspektiv 2. oplag. Unge
Pædagoger, 2009
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Celm har udgivet flere rapporter om fænomenet Virtuel vejledning. Hent dem her:
http://www2.viauc.dk/udvikling/e-laering/Sider/udgivelser_om_virtuel_vejledning_celm.aspx
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Bilag
Bilag I: OneNote

Opfang ideer, og indsaml oplysninger
Du kan hurtigt registrere mødenotater, brainstorm-noter, ideer og tanker, lyd fra diskussioner, video
fra interviews, diagrammer osv. ved hjælp af tastaturet, pennen eller optagemulighederne i
OneNote. Du kan også samle klip fra internettet, e-mails, forskelligt materiale til projekter, kunder
og klasser, filer, billeder osv. takket være den nemme integration mellem din webbrowser og Officesystemet.

Hold styr på tingene
Med OneNote er alle disse oplysninger samlet på ét sted. Det er nemt at organisere dem eller smide
dem i en dynge (hvis det er det, du foretrækker) og derefter søge og finde dem igen – selv ord i
billeder og lyd- eller videooptagelser! Da OneNote anvender det velkendte koncept med notesbøger,
der er inddelt i sektioner med sider, kan du gå i gang med det samme.

Vær forberedt
Med alle disse oplysninger til rådighed er du altid forberedt: til det næste møde, til at skrive et sidste
dokument eller en sidste e-mail-meddelelse, til at udføre en opgave, til at tale med en kunde, til at
tage på en rejse osv. Du kan markere elementer i dine notesbøger som Vigtigt eller Opgave og
derefter hurtigt samle opsummeringer af oplysninger, som du har markeret på denne måde. Du kan
tilpasse OneNote til din arbejdsmetode.

En holdindsats
Du kan også arbejde med hele dit team – i en notesbog, som I deler, og som alle kan redigere i
samtidig og gennemse, selvom der ikke er oprettet forbindelse til netværket. OneNote fletter
problemfrit ændringerne, hver gang nogen opdaterer notesbogen. En delt notesbog er fremragende
til at se, hvilke oplysninger teamet har indsamlet, hvilke filer og noter der er tilgængelige som kilder,
og hvilke handlingspunkter der er tilbage for teamet at arbejde på.
Fortsæt til de næste sider i denne vejledning for at få en oversigt over grundlæggende funktioner,
som du bør kende til.
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CELM – Videncenter for e-læring og medier
Gennem de senere år har de digitale mediers tilgængelighed åbnet en ny verden
af muligheder inden for kommunikation, læring, viden og oplevelser. Dette ses
inden for både studie-, arbejds- og fritidslivet. Denne udvikling medfører et behov
for viden om forskellige områder inden for it, medier og læring.
CELM udvikler, opsamler og formidler viden om teknologi i professioner og
uddannelser med henblik på at fremme kvaliteten i grunduddannelserne,
efteruddannelsen og i andre indtægtsdækkende aktiviteter. Vi tilbyder høj
teknologisk kvalitet, faglig bredde og relevante tværfaglige aktiviteter.

Medarbejdere
Centret bemandes af en centerleder og to programkoordinatorer. Herudover er
tilknyttet et stort antal projektmedarbejdere.

Videncenterleder:
Lars Peter Bech Kjeldsen, lektor, ph.d.,
VIA University College – Udviklingsdivisionen,
Skejbyvej 1,
8240 Risskov
Tlf.: 8755 1716
E-mail: lpbk@viauc.dk
CELMs hjemmeside: http://www.viauc.dk/celm

