
Nyt fra bestyrelsen nr. 1 2017 

Kære medlemmer!  

Der blev jo desværre ikke kampvalg denne gang, men heldigvis havde vi kandidater nok til at 
blive fuldtallige i bestyrelsen. Varmt velkommen til Ann-Louise Ljungcrantz fra Christianshavns 
Gymnasium og Thomas Thomsen fra Favrskov Gymnasium! Vi havde første bestyrelsesmøde 

sammen i slutningen af januar og konstitueringen faldt således ud:  

Konstituering  

   ·  Formand: Signe Elise Bro   

   ·  Næstformand: Kirsten Falkesgaard Slot   

   ·  Redaktør af Religion: Sine Camilla Jensen   

   ·  Anmelderredaktør: Birgit Andersen   

   ·  Menige medlemmer af redaktionen: Peter Jensen, Thomas Thomsen,  Ann-

Louise Ljungcrantz   

   ·  Kasserer: Kirsten Falkesgaard Slot   

   ·  Sekretær: Sine Camilla Jensen   

   ·  Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Peter Jensen   

   ·  Fællesudvalget (Alle der underviser i kristendom på tværs af 
organisationer):  Thomas Thomsen   

   ·  Fagligt Forum: Signe Elise Bro   

   ·  EFTRE (Europæisk samarbejdsudvalg): Ann-Louise Ljungcrantz   

   ·  Ansvarlig for kontakten til regionalsekretærerne: Peter Jensen   

   ·  Kontakt til universiteterne: Signe Elise Bro   

   ·  Kommunikationsansvarlig (bl.a. EMU-kontakt og hjemmesideredaktør): 
 Thomas Thomsen   

  



   ·  Kursusansvarlig/kursusudvalg: Birgit Andersen, Ann-Louise Ljungcrantz og 
 Thomas Thomsen  Læreplansarbejdet  Jeg har tidligere på denne plads skrevet om det 

store læreplansarbejde, vi har deltaget i, i efteråret og takket fagkonsulenten for at 

inddrage os i dette arbejde, men som det nok er de este læsere bekendt, har den nye 
minister nedsat et ”hurtigtarbejdende” ekstraudvalg, der skulle gennemgå alle de 
læreplaner, vi a everede før jul (og afholdt FIP-møder om). Vi er ikke klar over, hvordan 
dette udvalg er blevet sammensat eller hvad deres opgaver og kompetencer helt præcist 
går ud på, så vi afventer deres ændringer om ikke med frygt og bæven så dog med nogen 
forundring.   

Kurser  

Vi forholder os stadig noget forsigtigt til planlægning af nye kurser, da vi endnu ikke er sikre på, 

at der er tid og penge nok på skolerne til at sende lærerne på faglige kurser – desværre! Men vi 

planlægger dog et endagskursus til september og et lidt større in- ternatkursus i 2018. Alle 
aftaler m.v er ikke helt på plads, men se de to kursusannoncer bagest i bladet, men jeg kan godt 

love jer, at der er noget at se frem til.  

Økonomi  

Hvert år ved konstitueringstid opstår der en lidt pinlig tavshed internt i bestyrelsen, for hvem 
skal tage posten som kasserer denne gang? Det er ikke en post, der er særlig attraktiv for en 
engageret religionslærer, der nok mest har meldt sig til bestyrelsesarbejdet for at påvirke sit fag 
og være med til at lave nogle spændende kurser el.lign., men nogen skal jo tage posten, og for at 
lette arbejdet i denne post, har vi allerede for ere år siden ’outsourcet’ det meste af arbejdet til en 

professionel regnskabsfører. Det har i mange år været Jakob Vittendorf, der også er 
økonomiansvarlig på Tønder Gymnasium (den forhenværende formands arbejds- plads ), men 
da han ønskede at stoppe, har vi nu skiftet til Dansklærerforeningen, der jo er en reel virksomhed 
og ikke som os et lille uprofessionelt con amore-projekt. Det ser ud til at blive et rigtig godt 

samarbejde, og vi er glade for, at vores økonomi er i professionelle hænder.  

Pris?  

Det sidste, jeg vil nævne, er den pris, vi på Facebook har kunnet læse, GL har givet os (og alle 
andre faglige for- eninger). Det er meget ne ord, der fulgte med, men det undrer os såre, at GL så 
ikke har syntes, det var ind- satsen værd at skrive rundt til os og fortælle os, at de sætter så 

megen pris på vores arbejde. Vi har ikke modtaget så meget som en mail! Men tak – vil jeg så 
skrive her, hvor de nok ikke læser det. Jeg håber, I, kære medlemmer, sætter lidt større pris på 

vores arbejde. ;-)  

På bestyrelsens vegne, Signe Elise Bro, formand  


