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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på evaluering af Fortsættermodulet 2019-2020
med henblik på godkendelse af beslutningsreferater for:
a. Sprog (ARAB, DARI & RUS) – Godkendt med bemærkninger fra kadetrepræsentanterne, som tilføjes referaterne
inden de sendes til godkendelse hos CH FSS og opfølgning
hos institutter og sektioner.
I.
Lektier, opgaver mv. til russiskklassen skal meldes
ud i bedre tid.
II.
Kadetterne ønsker mere SKYT – eller alternativ løsning, for at undgå ventetid.
3. Opfølgning på Funktionsmodulet med henblik på implementeringen af ændringer fra sidste evaluering:
Godkendt, imødekommer beslutningsreferatet for maj 2019.
a.

KOV – Godkendt. Imødekommer ønsket om højere
grad af hands-on anvendelse af kulturviden, herunder
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flere cases og elevinddragelse.
b.

Implementering af klassens time for alle sprog, nuværende er det kun for russisk.

c.

MILENG - Tilføres flere lektioner og mere arbejde med
især landmilitære ordlister.

d.

TAK – Godkendt. Indholdet er blevet klart mere målrettet sprogofficersuddannelsen og kadetterne niveau
og behov.

4. Aktiviteter på tværs af OFF-skolerne:
Vedtaget at de bliver aftalt mellem SOS, FLOS og HO, og at FSS
deltager, i det omfang det kan lade sig gøre og giver mening for
sprogofficerskadetterne.
5. Intro til YH:
a. Der blev efterlyst en mere hensigtsmæssig opdeling af Introugen for yngste hold (YH), så ÆH i højere grad hjælper med
praktiske forhold og udfordringer ved ankomsten til Svanemøllen. Kadetrepræsentanterne efterlyste bl.a. mere grundig introduktion til APP og Flashcards fra ÆH til YH.
b. Den kadethåndbog som N.R. og A.R. har skrevet skal fremover uddeles til nye hold, så de derigennem får nem adgang til
praktisk information og ’tips & tricks’. Nicoline og Amalie mødes med studieleder for nærmere planlægning.
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