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Kære medlemmer  

 

Mens vi venter på forliget  

Det er ikke altid let at time dette nyhedsbrev, så nyhederne faktisk bliver aktuelle, eller så der 

overhovedet er noget nyt at skrive om. Det er klart, at jeg – uanset udfaldet af de 

forhandlinger, der i skrivende stund er i gang på Christiansborg – gerne ville have skrevet om 

den nye gymnasiereform og muligvis også om den nye rolle, religion kommer til at spille i den 

fagpakke, som regeringen har skrevet ind i deres oplæg til forhandlingerne. Men jeg har intet 

nyt at fortælle, for de er simpelthen ikke blevet færdige. Og det er jo egentlig godt, for de skal 

endelig give sig god tid og få noget fornuftigt skruet sammen, hellere end at lave et hurtigt 

men ikke helt gennemtænkt forlig – det er klart.  

Bestyrelsens holdning har været klar lige siden udspillet kom: Vi går ikke ind for den 

”humanistiske fagpakke”, hvor religion lægges sammen med historie og oldtidskundskab og 

med kun én, fælles eksamen. Det har vi gjort opmærksom på ved bl.a. at skrive til alle partiers 

uddannelsesordfører (inkl. ministeren, selvfølgelig) og ved at skrive forskellige debatindlæg i 

aviserne. Vi har kæmpet sammen med GL og er glade for, at de står bag vores holdninger, da 

de jo har en noget større slagkraft. Ligeledes har vi i bestyrelsen drøftet religions rolle på HF – 

i Kultur- og Samfundsfaget og som valgfag. Vi støtter op omkring Historielærerforeningens 

bekymring vedr. forslaget om sænkelse af historie fra B-til C-niveau. For kursisternes udsyn 

til verden og forståelse for sammenhænge i en globaliseret Verden er det dybt bekymren de, at 

man ønsker at skære i timetallet i et samarbejde, der netop lægger vægt på almendannelsen.  

Debatten har også kørt livligt på vores facebook-side og mange tak for de mange gode 

meningstilkendegivelser og likes derinde. Det er naturligvis vigtigt for  os at vide, at I står bag 

os, og det har været rart med virtuelle klap på skulderen, for der har da gået noget fritid på at 

skrive og læse debatindlæg.  

Vi vurderede på et tidspunkt, at der havde været så tilpas mange avisindlæg imod ”HOR”, at vi 

ikke længere kunne bidrage med noget nyt ad den vej. Det har varmet at læse de mange og 

meget forskelligartede indlæg i debatten, som stort set har været støvsuget for holdninger for 

denne fagsammenlægning – andet end fra ministeren selv.  

Det er klart, at netop denne faglige forening har nogle særlige forbindelser til diverse 

guddommelige instanser med klarsyn og indsigt i fremtiden, og alle tegn i sol, måne og 

kaffegrums peger i retning af, at hor forbliver forbudt og at de tre gymnasiefag ikke bliver 

presset ind i et tvangsægteskab. Men som med alle andre spådomme, kan også denne vise sig 

at være forkert.  

 

Læreplansændringer  

Uanset hvilken skæbne de tre gymnasiefag står overfor, så kommer der dog til at ske noget, 

hvilket sandsynligvis vil åbne læreplanerne og dermed også åbne for ændringer. Vi har 

tidligere på denne plads efterlyst gode idéer i forbindelse med en revision af Bniveau -



eksamen, og det vil vi derfor gerne gøre igen. Vi synes, den er for presset på tid, og da vi ikke 

tror, vi ’bare’ kan få mere tid til denne eksamen, skal der andre idéer og løsningsforslag på 

banen. Har du en god idé, så skriv endelig til undertegnede. Dette gælder naturligvis også, hvis 

du har andre idéer.  

 

Kurser  

Vi har siden jeg sidst skrev, afholdt to udviklingskurser (dvs. kurser, hvor man får penge fra 

ministeriet, da kurserne udvikler faget på den ene eller den anden måde). Det ene blev afholdt 

i samarbejde med Religionsvidenskab på Aarhus Universitet og handlede om 

originalsprogsundervisningen på universitetet – og hvad vi kan bruge den til her i vores 

daglige undervisning. Det blev et spændende og lidt nørdet kursus, som du kan læse om i 

dette nummer af bladet.  

Det andet udviklingskursus handlede om skriftlighed i religion med særlig fokus på SRP/SSO 

og projektrapporten på B-niveau. Det var også et rigtig godt og meget konstruktivt kursus, der 

munder ud i en lille ’danmarksturne’ med tre regionale kurser om dette emne. (Se reklamer 

senere i bladet).  

Desuden har vi – igen i samarbejde med Aarhus Universitet – afholdt en lille 

eftermiddagsforelæsning, da Phil Zuckermann var i landet og på besøg på universitetet. 

Forelæsningen var gratis og yderst velbesøgt. Vi har derfor aftalt med Aarhus Universitet at 

gentage succesen næste gang, de får en spændende gæst på besøg, og desuden  har vi 

forespurgt både i København og i Odense om ikke de kunne tænke sig at gøre det samme. Så 

forhåbentlig kommer der flere af sådanne små eftermiddags-/aften arrangementer for 

fremtiden.  

Det sidste kursus, der skal omtales her, er absolut det vigtigste, nemlig vores store satsning: 

Et generalforsamlingskursus om (næsten) alt, der rør sig indenfor den 

religionsvidenskabelige forskning i Danmark for tiden. Du må simpelthen ikke gå glip af de t! 

Forklarelsen på bjerget, Paulus’ damaskusoplevelse – og nu denne åbenbaring af viden ;-) Det 

bliver ikke større. Vi har bestilt pladser til 60 deltagere, men er usikre på, hvordan 

besparelserne har ramt efteruddannelseskontiene rundt omkring – så vi vil gerne have så 

mange tilmeldinger som muligt inden ferien, for ikke at komme til at stå med ikke -

refunderbare værelser  

 

På bestyrelsens vegne, Signe Elise Bro 

 


