Nyt fra bestyrelsen nr. 4 2016
Kære kollegaer.
Jeg har i denne uge undervist i sharia – og en af mine timer sluttede af med, at en træt elev
sukkede: ”Hvis jeg var mufti ville jeg fandme udstede en fatwa mod efterår!” Og man
forstår ham jo godt, for energien kan unægteligt dale noget, når eftermiddagene bliver
mørkere og aftnerne sorte.
Men tro endelig ikke, at det betyder, at vi i din faglige bestyrelse har sat arbejdstem- poet
ned. Vi arbejder på højtryk for medvirke til at at få lavet gode læreplaner, plan- lægge
kurser, der passer til disse (vi kan ikke annoncere noget konkret nyt endnu, men det skal
nok komme), og på at få den nye hjemmeside bl.a. med artikelarkiv op at køre.
Vi har været noget tøvende på kursusfronten al den stund, at vi ikke helt kan få over- blik
over, hvad besparelserne ude på skolerne får af konsekvenser for lærernes mulig- heder
for at komme på kurser, men de meget fine evalueringer af generalforsamlings- kurset i
Svendborg i september tyder jo på, at vi ikke skal give helt op (det havde vi nu heller ikke
tænkt os). Tak til alle, der deltog der!
På generalforsamlingen og i sidste nummer af bladet, annoncerede vi det kommende valg
til bestyrelsen. Det er desværre blevet aflyst, da der ikke bliver kampvalg i år. To
bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen (Gunnar Lundsgaard og Stine Svalgaard Larsen – endnu en gang tak til dem for deres arbejdsindsats), og to nye kandida- ter
starter arbejdet i bestyrelsen til det konstituerende bestyrelsesmøde i januar. Så
velkommen og tillykke med valget (for det er det jo, selv om der ikke er kampvalg) til
Ann-Louise Ljungcrantz fra Christianshavns Gymnasium og Thomas Thomsen fra Favrskov Gymnasium! Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med begge.
Jeg vil runde af med en hilsen fra vores kasserer, der igen i år har rykket alle, der for to år
siden blev meldt ind som pædagogikumkandidater til den nedsatte pædagogikum- pris,
op på fuldt kontingent, da vi regner med, at disse nu er fastansatte til fuld løn, men bare
har glemt at meddele os dette. Skulle dette være forkert, vil jeg bede er om at skrive en
mail til Gunnar Lundsgaard og få rettet kontingentprisen igen.
Jeg ser frem til at møde mange af jer på de kommende FIP-kurser og diskutere læreplansændringerne med jer!
På bestyrelsens vegne, Signe Elise Bro

