Nyt fra bestyrelsen
Så er det nye år for alvor skudt i gang og rundt om på skolerne, har der sikkert
været travlt med Hf-eksamenerne og SRP-forberedelserne, og ingen er delene er
helt som det plejer. Det giver både nye muligheder og udfordringer, som vi alle må
forholde os til i det daglige liv ude på skolerne. Bestyrelsen hører og oplever, at de
nye Hf-eksamener fylder rigtig meget ude på skolerne, og at der har været meget
arbejde med at skifte til den nye eksamensform. Når I nu har lavet så meget godt
arbejde derude, kunne vi godt tænke os at høre lidt mere om det - gerne i artikelform i vores blad. Så hvis du har nogle gode eksamenserfaringer, emner eller
måder at tackle eksamen i KS på, som du kunne tænke dig at dele i Fra kollega til
kollega, så skriv meget gerne til vores redaktør Sine på religion@htgym.dk. Senere
på året har vi planer om at lave et temanummer af Religion, der retter sig mod KS,
så der vil den slags artikler være meget velkomne.

Nyt bestyrelsesår
I bestyrelsen tog vi hul på et nyt år med spændende arbejde, da vi afholdt årets
første møde d. 17.-18. januar i København. Her blev den nye bestyrelse konstitueret, og vi bød velkommen til Regina Ulf Christensen, Hasseris Gymnasium og
Mads Rokkjær Hammer, VUC Svendborg som nye bestyrelsesmedlemmer. I kan
læse Reginas og Mads’ præsentationer af sig selv i Religion nr. 4, 2019, som I forhåbentlig alle modtog med posten i december. Konstitueringsmødet er altid et travlt
men spændende møde, hvor vi kigger frem mod årets opgaver og aktiviteter, og i
2020 synes vi, at vi har mange spændende ting at gå i gang med. Vi har rejsekurset
til Nepal i februar, deltagelse i forskellige udvalg og møder i løbet af foråret, og til
efteråret har vi generalforsamlings-kursus på Hotel Christiansminde med tema
om det fjerde emne. Du kan læse mere om kurset og tilmelding længere fremme i
bladet. I foråret 2021 barsler vi med et kursus for KS-lærere, der afholdes i København, og som du også kan læse om i kursusannoncen bagerst i dette nummer. Herudover skal vi selvfølgelig arbejde på vores blad, som har nogle rigtig spændende
temaer på tegnebrættet. Ud over alle disse opgaver arbejder vi også tæt sammen
med vores fagkonsulent, Christian Vollmond, som var inviteret som sidste punkt
på dagsordenen til mødet, hvor han opdaterede os på nyt fra ministeriet og generelt om vores fag. Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Christian og ser frem
til at fortsætte med det i 2020.

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Thomas Thomsen
Næstformand: Kirsten Falkesgaard Slot
Redaktør af Religion: Sine Camilla Jensen
Anmelderredaktør: Jesper Østergaard
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Menige medlemmer af redaktionen: Jesper Østergaard, Mads Rokkjær Hammer,
Regina Ulf Christensen, Lene Wittrup og Thomas Thomsen
Kasserer: Kirsten Falkesgaard Slot
Pædagogisk samarbejdsudvalg (PS): Mads Rokkjær Hammer
Fællesudvalg: Mads Rokkjær Hammer
Fagligt forum: Thomas Thomsen
EFTRE og Skandinavisk samarbejde: Lene Wittrup
Den ansvarlige for kontakt til universiteterne: Kontakt til AU: Jesper Østergaard
og Regina Ulf Christensen; Kontakt til SDU: Kirsten Falkesgaard Slot; Kontakt til
KU: Lene Wittrup
Kommunikationsansvarlig: Sine Camilla Jensen og Lene Wittrup
Kursusansvarlig: Kirsten Falkesgaard Slot
Kursusudvalg: Mads Rokkjær Hammer, Regina Ulf Christensen, Lene Wittrup og
Thomas Thomsen

Skattefradrag
Vi er blevet gjort opmærksomme på af både GL og SKAT, at kontingentet til faglige
foreninger som vores ikke er fradragsberettiget. Vi har konsulteret SKAT og GL,
der begge har meddelt, at idet, vi ikke er en forening, der varetager sager omkring
vores medlemmers økonomiske interesser, er kontingent-indbetalingen ikke fradragsberettiget. Vi skal bede vores medlemmer være opmærksomme på dette.
Som tidligere nævnt i Nyt fra bestyrelsen har vi indgået en ny samarbejdsaftale
med firmaet Dit Sekretariat, der fremover vil stå for vores regnskab, bogholderi og
medlemsregistrering. Hvis du skifter adresse, mail, eller har spørgsmål ang. indog udmeldelse, skal du fremover skrive til Dit Sekretariat på rel@sekr.dk. Vi glæder
os til samarbejdet med Dit Sekretariat.
På bestyrelsens vegne og med ønsket om et godt forår. Thomas Thomsen, Formand

Den nye bestyrelse, stående fra venstre: Thomas, Lene, Sine, Regina, Mads og siddende Kristen og Jesper
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