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Valg’ 
For første gang i flere år har vi i år afholdt kampvalg. Det er vi i bestyrelsen meget glade for, både fordi det er rart 
faktisk at sidde med medlemmernes stemmer ’i ryggen’, og fordi det altid er sundt med en demokratisk proces. 
Vi besluttede i bestyrelsen, at valget skulle foregå på foreningens nye hjemmeside – også for at få folk til at 
registrere sig dér, så man får adgang til bladets artikler i pdf-format. Om denne proces har været for 
omstændelig eller om valgdeltagelsen på ca. 80 skyldes, at folk generelt er tilfredse med vores arbejde og derfor 
ikke har følt et behov for at stemme, ved vi naturligvis ikke, men vi håber naturligvis på, at alle vil gå ind og 
registrere sig på hjemmesiden – også̊ fordi vi så̊ får jeres mailadresser og kan skrive direkte til jer, næste gang 
der er valg. 
Valgresultatet blev: 
Birgit Andersen:  44 stemmer 
Kirsten Slot:   44 stemmer 
Jesper Østergaard:  43 stemmer 
Mads Hammer:  34 stemmer (bliver suppleant) 
Tak for valgdeltagelsen og tillykke til de valgte. 
  
Kurser 
D. 22. september 2017 afholdt vi et meget velbesøgt kursus om Religion og Globalisering på Christianshavns 
Gymnasium med oplægsholdere som Margit Warburg og Annika Hvithamar. Det er dejligt at se, at der kommer 
så̊ mange fra hele landet, også̊ selv om det ’kun’ er et dagskursus. Det var selvfølgelig vores håb ved at lægge 
kurset i København, hvor det er let både at flyve og tage toget til, men vil alligevel fortsat forsøge at lægge 
kurserne forskellige steder i landet. 

D. 3. oktober afholdt vi i samarbejde med Københavns Universitet kurset ”Myths in India Today” med Arshia 
Sattar som foredragsholder; også̊ dette kursus var velbesøgt, og vi er glade for, at samarbejdet med 
universiteterne fungerer så̊ godt. 

Af kommende kurser kan jeg nævne KS-kurset, som vi udbyder i samarbejde med FALS og 
Historielærerforeningen d. 30. januar 2018. Det har naturligvis fokus på de store, nye ændringer i 
fagsamarbejdet og jf. jubilæet for Luther, hedder det (naturligvis) Reform og Reformation. 

Vores tidligere annoncerede internatkursus, der skulle være afholdt i marts, har vi valgt at flytte til efteråret 
2018, da det ellers ville kollidere med ministeriets FIP-kurser, og det er der jo ingen grund til. Så vi håber, I 
planlægger at tage på det lille dagskursus FIP i foråret (som vi er meget glade for også at være med til at 
arrangere), og at I så søger om at komme på det større internatkursus, når I begynder at planlægge næste 
skoleår. 

Skulle du have en god idé til et kursus eller have en oplægsholder, du ville ønske at høre, så tager vi meget gerne 
imod forslag. Vores mailadresser kan du finde på bagsiden af omslagets bagside. 

Og så det praktiske... 
Her til sidst vil jeg gerne nævne to praktiske ting; for det første har vi i nogle år praktiseret det, at sætte 
kontingentet for pædagogikumskandidater op efter et års medlemskab. Det gør vi af den enkle grund, at vi 
regner med, at alle består, og derfor er fuldtidsansatte (der skal betale fuldt kontingent) efter et år. Dette løser på 
en enkel måde et praktisk/logistisk problem for os, men hvis du skulle blive snydt af denne løsning, så skriv 
endelig til Kirsten Falkesgaard, der er vores kasserer, og bed om at blive på den lave kandidattakst. 

En anden praktisk ting er, at vi forsøger at opretholde en mailliste over alle vores medlemmer, så vi f.eks. kan 
skrive ud, når der er valg. Så hvis du får ny mailadresse, f.eks. hvis du skifter arbejdsplads, så vil vores sekretær, 
Sine Jensen, meget gerne have en mail fra dig. Som sagt finder du vores mailadresser bagerst i bladet eller på 
foreningens hjemmeside. 

 

På bestyrelsens vegne, 
Signe Elise Bro, formand 
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