Nyt fra bestyrelsen nr. 3 2016
Dette nyhedsbrev er skrevet i ’slipstrømmen’ på et (når vi nu skal sige det selv) spændende og
velgennemført generalforsamlingskursus, der heldigvis var meget velbesøgt med over 50
deltagere. Tak til alle, der deltog.
Generalforsamlingen betød også et farvel til to bestyrelseskollegaer, som har valgt ikke at
genopstille ved det kommende bestyrelsesvalg. Den ene er Gunnar Lundsgaard fra Ribe
Katedralskole; han har været valgt ind i bestyrelsen i ikke mindre end otte år (2009-2016) og
har hovedsageligt arbejdet som sekretær og kasserer. Gunnar har leveret et helt enormt
arbejde for foreningen og har styr på vores økonomi og regnskabsføring. Hans grundighed,
engagement og helt enormt høje grin vil blive savnet til vores møder, hvorimod MAILS
SKREVET UDELUKKENDE MED VERSALER nok ikke kommer ind under denne kategori. ;-)
Stine Svalgaard Larsen fra VUC i Skanderborg har kun været med i bestyrelsen i fire år (fra
2013), men vil bestemt også blive savnet. Hun har været vores næstformand i flere år og er
kvinden bag vores flotte, nye logo og den nye hjemmeside, som vi nu må finde en anden til at
bestyre.
Hjemmesiden hedder www.religionslærerforening.dk og er stadig ret tom, men vi håber, at vi
i løbet af det næste års tid vil få fyldt den med en hel masse – først og fremmest med
indscannede artikler fra Religion, så man for fremtiden vil kunne logge sig ind med sit
medlemsnummer og gå ind i registret og se, hvad vi har bragt om f.eks. buddhisme, og så
downloade den artikel, man finder bedst, og vedhæfte den morgendagens time i Lectio.
På hjemmesiden vil man også kunne finde en valgportal, og i den sidste uge af november (uge
47) vil den være åben, så man kan gå ind og læse valgudtalelser og stemme på sine foretrukne
kandidater til bestyrelsen. Ifølge vores vedtægter skal regnskabet for de sidst to år ligeledes
kunne ses, før man stemmer (så I kan vurdere, om vi, der sidder i bestyrelsen nu, forvalter
vores økonomi forsvarligt) – det vil man også kunne på hjemmesiden.
Ellers bliver bestyrelseskræfterne p.t. brugt på de nye læreplaner. Arbejdet foregår i UVM-regi
og jeg vil gerne takke vores fagkonsulent, Christian Vollmond, for at inddrage den faglige
forening i dette arbejde. Det er vi rigtig glade for, og vi kommer til at bruge en stor del af vores
arbejdstid og kræfter på dette. Det mener vi er en vigtig prioritering, hvorfor vi også
nedprioriterer bl.a. kursusvirksomhed lige nu – også fordi vi endnu ikke ved, i hvor høj grad
skolernes beskårne økonomi vil tillade jer at komme afsted på kurser.
At vi desværre ikke har helt uret i denne vurdering har vist sig ved, at vi beklageligvis må
aflyse de kurser med fokus på skriftlighed i faget, som ellers har været udbudt. Der har – til
trods for en meget lav pris – været ualmindeligt få tilmeldte, og vi kan ikke få det til at løbe
rundt. Det er virkelig ærgerligt al den stund, at kurserne er forberedt og at skriftlighed i alle
fag – også vores – ifølge den nye gymnasiereform skal spille en større rolle for fremtiden.
På bestyrelsens vegne,
Signe Elise Bro

