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Kære nyansatte SupKu’er.  

 

Først og fremmest velkommen i SupKu-gruppen.  

Som du I kraft af din nye stilling forhåbentlig allerede ved, er vi en voksende gruppe af studerende og 
nyuddannede med et stort engagement for at undervise vores medstuderende. Ud over glæden ved 
undervisning, har vi det samtidig hyggeligt internt i gruppen. Det er vi glade for du vil være en del af.  

For at gøre opstarten og introduktionen mest overskueligt har vi udarbejdet denne lille skrivelse med 
lidt praktisk information om hvordan vi er opbygget. Herudover vil vi beskrive hvilke tilbud vi har til 
dig som underviser og en huskeliste til hvad du skal have styr på.  

På vegne af styregruppen. 

 

Ida Sneppen 

Direktør 

 

Følgende pamflet indeholder således 

• Lidt historisk baggrund og SupKus opbygning 
• Master-Padawan ordning 
• Undervisnings feedback 
• Huskeliste 

Nyttige kontakter: 

Asher Lou Isenberg, formand (asher@SupKu.dk, 20444272 ) – Kursusplanlægning og hjemmeside. 

Andreas Frithioff, næstformand (andreasfrit@hotmail.com) – safeticket og lokaler.  

Nick Schou Nielsen (nick@nielsen.mail.dk, 23964035) – løn og undervisningsfeedback. 

Anna Bech Moestrup (vet@SupKu.dk ) – Koordinator for Veterinærkurser.  
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Lidt historisk baggrund og SupKus opbygning 

6 medicinstuderende etablerede i januar 2014 SupKu. Vores formål var at lave rigtig god undervisning 
til den lavest mulige pris. Det samme formål holder den dag i dag og vi har siden starten haft ca. 1200 
studerende til vores kurser.  

Formålet betyder samtidig at vi holder vores omkostningsniveau så lavt som mulgt.  Lønnen man 
modtager som underviser er 120kr pr. konfrontationstime og der ikke gives løn for forberedelse. Det 
er således vigtigt, at det er lysten der driver værket. Den samme lyst, som altid kendetegner god og 
sjov undervisning, både for de studerende og dig som underviser. Det overskud vi generere går tilbage 
til underviserne, idet vi bruger det på at lave hyggelige arrangementer sammen (julefrokost, 
påskefrokost, kanalrundfart, curling og andre mere eller mindre utraditionelle påfund). Alle aktiviteter 
er med til at styrke os som gruppe, noget vi håber du vil være en aktiv medspiller i og vi er altid 
lydhøre for nye gode ideer J. 

 

SupKus opbygning:  

I skrivende stund er vi 36 undervisere, der fordeler sig med største delen på medicin, samt en 
voksende andel på veterinærmedicin og odontologi. I blandt de 36 undervisere er der 7 garvede 
undervisere i styregruppen. Styregruppens formål er organisering af det administrative arbejde 
(nyansættelser, lokaleleje, økonomi, hjemmeside, PR og et kontinuerligt arbejde med initiativer til at 
forbedre vores allesammens undervisnings egenskaber).  

 

Ny underviser – hvad skal jeg gøre? 

Det er rigtig grænseoverskridende, at undervise en større forsamling de første mange gange. Vi har 
lavet nogle tiltag for at blødgøre denne proces. Inden disse beskrives er det dog vigtigt at gøre 
opmærksom på, at det er dig som ny underviser, der har ansvaret og er torveholder for det kursus du 
er underviser på! Vi er en stor gruppe der gerne vil hjælpe og styrke hinanden mest mulig, men føler 
du behov for at vende noget er det vigtigt du ikke venter på at nogen hiver fat i dig, men at du 
skriver/ringer/sms’er til din master (se senere), så vil vi altid gerne enten selv hjælpe eller henvise til 
en der kan.  

Følgende tiltag er ment til at støtte dig som underviser 

Master-Padawan ordningen (jep, det er inspireret af Star-wars) 

Som ny underviser (padawan) kobles du op med 2 erfarne undervisere (padawans). Du skal med disse 
to arrangere et møde forud for dit første kursus, hvor du dels kan få feedback på noget undervisning 
du fremlægger ved mødet samt kan få vendt evt. problemstillinger. Efter selve kurset har fundet sted, 
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taler i sammen igen og samler op på hvordan det er gået samt positiv og negativ feedback fra 
kursisterne.  

Mentor: En af dine to masters vil samtidig være din mentor. Mentoren er go-to manden med alle de 
spørgsmål du måtte have (hvordan kommer jeg ind i lokalerne, har vi en converter til min MacBook 
etc). Det er aldrig pinligt at spørge om hjælp, så sørg for at gøre brug af denne mulighed.  

 

Undervisnings feedback 

3 gange pr. semester afholdes undervisnings feedback. Hver underviser skal komme til minimum en 
undervisningsfeedback pr. semester, men er selvfølgelig velkommen til begge. Det organiseres 
således at hver person forbereder 10 min undervisning indenfor det kursus de skal afholde. På 
rotation skiftes vi således til at undervise hinanden. Efter de 10 min undervisning gives positiv og 
negativ feedback. Formålet med undervisningsfeedbacken, er på en rolig måde at blive introduceret 
til det at undervise i et sikkert miljø. Få feedback på sin egen undervisning, samt blive inspireret af at 
se hvordan andre afholder deres undervisning. Som altid benytter vi lejligheden til at hygge os med 
sodavand, kage og evt aftensmad, så føler du for at slå en bolledej op eller lignende skal du ikke holde 
dig tilbage J.  

 

Gode ting at kende til: 

Safeticket: 

Du vil inden længe blive oprettet som bruger på vores tilmeldingssystem ”Safeticket”. Du logger ind 
på følgende adresse: http://SupKu.safeticket.dk/admin  
I umiddelbar forlængelse af dette hæfte, vil du finde en vejledning til brug af systemet. Dette er især 
vigtigt omkring afholdelse af kurser. Har du tekniske spørgsmål til brugen af systemet, så kontakt Nick.  

Lukket område på hjemmesiden: 

På vores hjemmeside finder du vores lukkede ”For undervisere” område. Koden er jegerunderviser 

Herinde kan du finde kontaktoplysninger på andre undervisere, downloade PowerPoint templates, 
ønske kursusdage til næste semester (når du får besked på at der er åben for ønsker).  

 

Huskeliste 

Her følger en lille liste over ting du skal have styr på forud for dit kursus.  

• Allerede nu 
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o Tilføj en fra jobsamtalen på Facebook, så tilføjer vi dig til vores facebookgruppe, hvor 
en stor del af kommunikationen foregår. 

o Du skal logge ind på vores interne side ”For undervisere” på SupKu.dk. Her skal du 
tilføje dine egne kontaktoplysninger, hvorefter der vil blive oprettet en mail til dig af 
Nick eller Asher.  

o Nick skriver kort efter ansættelsen en e-mail til dig med lidt informationer vi skal bruge 
i forbindelse med at udfærdige din kontrakt.  

o Du bedes udfærdige en tekst om dig selv, til vores hjemmeside. Send denne til Nick 
sammen med din udfyldte og underskrevne kontrakt.  

o Såfremt du skal undervise i indeværende semester, bedes du ligeledes skrive en tekst 
til dit kursus og ønske datoer for afholdelse af dette. Send disse ligeledes sammen med 
din kontrakt til Nick, meget gerne hurtigst muligt. Sammen med dette skal du komme 
med to-tre forslag til dage for afholdelse af kurset. Tjek og koordiner med 
eksamensplaner og andre kurser, som afholdes for dit semester. 

• I midt-slutningen af et semester begynder planlægningen af næste semesters eksamenskurser. 
Vær opmærksom på at få afsendt ønsker, til hvilke dage du ønsker at afholde dit. Du vil høre 
nærmere om dette når tiden nærmer sig.  

• Vær velforberedt  
o Hvor lang tid det tager at forberede et kursus er meget individuelt, men det tager 

stensikkert længere tid end man tror. Cirka 2 ugers fuldtidsarbejde på et to dages 
kursus er gennemsnitligt. Lav således en plan til dig selv om hvornår du planlægger at 
forberede kurset og hav altid en buffer. 2. og 3. gang tager det heldigvis knap så lang 
tid, men forarbejdet skal aldrig negligeres. 

o Et lille tip er at stille sig op for en på det pågældende semester, en ven eller kæreste og 
afholde hele/dele af dit kursus forud for det virkelige kursus. Det giver en rigtig god 
fornemmelse til dig selv af hvor manglerne er og hvilke ting, der måske kan forbedres. 
Samtidig giver det også selvtillid til en selv, således at man har været fornuftigt 
igennem første gang. 

• 1-2 måneder før 
o Aftal med dine Masters, hvornår I skal afholde et opstarts møde. Bemærk at vi 

forventer at du kontakter dem, således i kan få dette afholdt. Det er en super god 
mulighed for at spare med nogle erfarne undervisere.  

• 2 uger – 4 uger før 
o Afhold opstartsmøde med Masters og få de sidste gode tricks forud for dit kursus og få 

vendt dine evt. bekymringer. 
• 1 uge før 

o Hvis ikke du selv har pointer og converter, så tag fat i din Master, så vi får arrangeret at 
du kan låne en i god tid før kurset. 

• På dagen 
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o Mød i god tid gerne 1 time før kurset starter. Der skal være tid til evt. computer 
problemer, opsætning af borde, afkrydsning af kursister.  

o Ved din første kursusdag vil en fra styregruppen være med, så du ikke skal bekymre dig 
om det logistiske. Aftal forud med vedkommende hvornår i mødes. Har du ikke hørt 
noget om hvem der hjælper dig på dagen, så kontakt din master. 

o Du vil inden kurset være blevet oprettet som bruger på vores tilmeldingssystem 
Safeticket. En særskilt vejledning findes efter denne huskeliste, hvor du kan få detaljer 
om hvordan du registrer kursisterne på kurset. Det er vigtigt at de bliver registreret 
korrekt. Kontakt til dine Masters, såfremt der er problemer.  

o Nær afslutning: husk at sæt de sidste 10 minutter af dagen af til evaluering! Det er guld 
værd til næste kursus. 

o Efter afholdt kursus: vær en skat og sørg for borde og stole står som da du kom. Ved 
evt. mangler giv besked videre til din master, så vi kan få styr på det.  

• Efter kursus 
o Du modtager ca. en uge efter en e-mail med evalueringerne fra kurset 
o Afhængigt af ønske og behov, kan du aftale et opfølgende møde aftales med Masters i 

efterforløbet. Såfremt dette afholdes er udbyttet størst tæt på kurset, så alt er present. 
 

Vi håber du vil blive glad for dit nye job som underviser. Selvom du er torveholder på dit kursus skal 
du huske du ikke står alene. Hiv endelig fat i os, vi vil meget gerne hjælpe J Og så glæder vi os bare til 
at arbejde sammen med dig og se dig til alle vores forskellige hyggelige arrangementer. Og husk at 
selvom vi har en administrativ kerne er vi i høj grad en flad struktur, hvor ideer er meget kærkomne 
og et ekstra engagement altid er velkomment. 

 

De bedste hilsner 

Styregruppen i SupKu 
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Guide til SupKus tilmeldingssystem – For undervisere 
I forbindelse med indførsel af billetsystemet Safeticket, som administration af tilmeldinger, er alle undervisere 
blevet oprettet med salgs- og skanneradgang til deres semester. Kursisterne tilmelder sig og betaler for kurset 
igennem dette system.  

Inden kurset: 

Du kan til enhver tid logge ind og tjekke hvor mange tilmeldte, der er til dit kursus. 

Du har i forbindelse med din underviseradgang, fået tilsendt en mail med adgangskode til systemet. Har du ikke 
modtaget den, så skriv til logistik@SupKu.dk og vi får dig oprettet.  

Systemet tilgås via følgende adresse: 

https://SupKu.safeticket.dk/admin/login  

 

Log ind med din e-mail og selvvalgte adgangskode.  

På forsiden vil du kunne se de semestre du underviser på og det samlede antal tilmeldte til dette.  

Bemærk at tallet, som står her er det samlede antal på semesteret og derfor kan du ikke være sikker på at det 
er dette antal, der er tilmeldt netop dit kursus. Dette gælder ikke hvis du har et kursus, som ikke indgår i en 
pakke. 
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Skulle du ønske at finde det eksakte antal tilmeldt dit kursus, kan du gøre dette ved at klikke på Funktioner i 
menuen og derefter Salg i døren. 

 

Heri kan du se hvor mange ledige pladser der er for netop dit kursus. 
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Fratræk dette fra det samlede antal pladser i dit lokale og få dit kursusantal. Afholdes dit kursus i et lille lokale 
(VKC 103, 104 samt Akademikernes A-kasse lille lokale) er det maksimale antal 25. Foregår dit kursus i et stort 
lokale (VKC 305 eller Akademikernes A-kasse stort lokale) er det maksimale antal 30. 

DET ER IKKE TILLADT AT SÆLGE BILLETER VIA ”SALG I DØREN” FØR KURSUSDAGEN! 

På selve kursusdagen 
Fremover udsendes ikke længere tilmeldingslister, disse findes ved at logge ind på billetsystemet og åbne 
billetskanning. 

Sæt kryds ud for det semester eller kursus, du har kursus på og klik på Scan valgte. 

 

I vores postkasse på VKC har vi en håndskanner, som kan skanne billetter. Denne tilsluttes via USB og kan 
skanne kursisternes billetter, enten på papir eller fra telefonen.  

BEMÆRK: Selvom kursisten er tilmeldt en pakke, som tidligere er registreret som ”ankommet”, skal billetten 
stadig registreres som ankommet. Såfremt den ikke bliver dette, vil evalueringsmailen ikke blive sendt ud til 
kursisten.  
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Skal du søge manuelt efter en kursist, kan du trykke ESC på tastaturet eller klikke på manuel søgning. 

 

Udfyld feltet med telefon, navn eller e-mail. Bemærk: at du skal skrive hele fornavnet, før det virker. 



SupKu Velkomstmappe  Marts 2018 

 

Marker den korrekte tilmelding og klik derefter på OK og skriv ordet OK som bekræftelse. Herefter vil kursisten 
være registreret som ankommet og vil modtage evalueringsmailen ca. 2 timer før afslutningen af kurset.  

 


