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FLUID har gennemgået år med et kraftigt stigende aktivitetsniveau og en konsolidering af 
overgangsfasen til en ny sekretariatsleder. Aktivitetsniveauet kan forhåbentligt fastholdes og 
medvirke til at medlemmerne føler, at der er valuta for pengene ved at være medlem af FLUID.  
 
For FLUID startede året med en stor international konference i København 18.-19. maj 2017 
”Presence at a Distance: Technologies and Methods for Learner Engagement”. Konferencen blev 
planlagt og gennemført i samarbejde med EADL European Association for Distance 
Learning, Fleksibel Utdanning Norge (FUN), IDA Education og Nordic Network for Adult Learning 
under Nordisk Ministerråd. På konferencen var der 20 oplægsholdere. Der deltog i alt næsten 100 
deltagere fra 20 lande på en veludført konference, og efterfølgende var der enighed i bestyrelsen 
om, at FLUID gerne i fremtiden må involvere sig i lignende arrangementstyper.  
 
Den 23. november 2017 deltog 40 deltagere i konferencen: ”Video i undervisningen”. Konferencen 
foregik i Odense, og med en række centrale indlæg og efterfølgende workshops fik deltagerne 
mulighed for at komme hele vejen rundt om brug af video i undervisningen. Det var første gang vi 
afprøvede de nye konferencelokaler i Odeon, som til fulde levede op til vore forventninger.  
 
I december 2016 var en mindre gruppe til Online Educa Berlin. Her fik vi blod på tanden, og 
arrangementet blev gentaget i december 2017. Denne gang var der imidlertid over 20 deltagere. I 
alt er der op mod 200 danskere, der hvert år deltager i OEB, og Danmark er dermed blandt de 
lande der sender flest deltagere til konferencen.  
 
Den 1.2.2018 blev der gennemført en konference i Odense om ”Learning Analytics”. Igen deltog et 
tilfredsstillende antal deltagere, idet over 40 meldte sig til denne gennemgang og 
problematisering af et spændende og relevante emne.  
 
Lidt usædvanligt har vi taget fat på sæson 2018-2019 inden årets generalforsamling, da der været 
gennemført en konference på Campus Carlsberg i maj 2018. Derudover var der arrangeret 
studietur til EADL konferencen i Manchester, også i maj 2018. Disse arrangementer vil blive omtalt 
i næste års beretning. 
 
Ved sidste års generalforsamling blev bestyrelsen udvidet fra 7 til 10 medlemmer. Udover 
generalforsamlingen har der været afholdt fire bestyrelsesmøder.  
 
Bestyrelsesmøderne bliver brugt til at fastlægge indhold for konferencerne, men i året har 
bestyrelsen også drøftet strategi for foreningens struktur og indsatsområder.  
 
Kassereren vil gennemgå økonomien, men jeg kan konstatere, at der har været en positiv 
fremgang i foreningens økonomi og en stabilisering i antallet af medlemmer på omkring 60 i årets 
løb. 
 



Til slut vil jeg takke FLUIDs bestyrelse og FLUIDs sekretariat for indsatsen. Jeg vil også takke de 
gode samarbejdspartnere, vi har haft i årets løb, og ikke mindst vil jeg takke FLUIDs medlemmer 
for at have gjort det hele muligt. 
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