Nyt fra bestyrelsen - marts 2018
Nyt år betyder også ny bestyrelse – i hvert fald de år, hvor der har været valg, og det har der jo i 2017. Jeg
vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de, der var inde på vores hjemmeside og stemme. Vi har
konstitueret os således:
Konstituering
Formand: Signe Elise Bro
Næstformand: Kirsten Falkesgaard Slot
Redaktør: Sine Camilla Jensen
Anmelderredaktør: Jesper Østergaard
Menige medlemmer af redaktionen: Birgit Andersen (ansvarlig for ’Fra kollega til kollega’), Thomas
Thomsen, Ann-Louise Ljungcrantz + suppleant Mads Hammer som eksternt medlem af redaktionen
Kasserer: Kirsten Falkesgaard Slot
Pædagogisk samarbejdsudvalg: Kirsten Falkesgaard Slot (suppleant Ann-Louise Ljungcrantz)
Fællesudvalg: Thomas Thomsen
Faglig forum: Signe Elise Bro
EFTRE: Ann-Louise Ljungcrantz er kontaktperson til EFTRE (men arbejdet er udliciteret til Elisabeth Faber).
Ansvarlig for kontakt til universiteter: Århus: Signe Elise Bro og Jesper Østergaard, Odense: Signe Elise Bro,
København: Ann-Louise Ljungcrantz Kommunikationsansvarlig: Thomas Thomsen
Kursusansvarlig: Birgit Andersen, med udvalg: Ann-Louise Ljungcrantz, Jesper Østergaard og Thomas
Thomsen
Ansvarlig for fagpolitisk samarbejde: Ann-Louise Ljungcrantz
Nye revisorer
Men vi i bestyrelsen er faktisk ikke de eneste, der er nyvalgte; også vores revisorer er nyvalgte, hvilket
faktisk er i strid med vores vedtægter. Men de to tidligere revisorer, Trine Ryhave (Ribe Katedralskole) og
Elisabeth Faber (Aalborg Katedralskole) bad om at gå af, hvorfor vi har fundet to nye, der kunne erstatte
dem. Det blev Nina Rasmussen og Sanna Høeg, begge fra Svendborg Gymnasium og HF. Vi håber på og
regner med, at de bliver formeldt valgt på dette års generalforsamling, men da der i hvert fald i min
bestyrelsestid (og det er over ti år) ikke nogensinde har været kampvalg til denne post, regner vi med at få
jeres velsignelse til dette skifte. Ønsker nogen at protestere eller ligefrem at stille op som modkandidater,
er I naturligvis velkomne til at skrive til mig.
Vi siger 1000 tak for arbejdsindsatsen til Trine Ryhave og Elisabeth Faber.
Kurser
Vi har ere kurser på tapetet, men først vil jeg gerne takke fagkonsulenten for det ne samarbejde, han igen i
år har inddraget os i i forbindelse med FIP-kurserne. Bestyrelsen er repræsenteret på alle re kurser (to
rettet mod STX, to med KS på HF), og emnerne har vi arbejdet os frem til sammen.
Ud over disse re kurser, der alle løber af staben i foråret, er vi også ved at planlægge vores
generalforsamlingskursus, der kommer til at ligge d. 6. og 7. sep- tember (se annonce bagest i bladet).
Forrige år var der glædeligt mange med på dette kursus, og vi håber, at der, trods besparelser og generel
metaltræthed rundt omkring på skolerne, stadig er mange, der har tid, lyst og overskud til at komme og
være med. Jeg kunne sige en masse seriøst om faglig opgradering, efteruddannelse og forskningsbaseret
undervisning, men i virkeligheden er det bare sjovest, hvis vi er mange.
På bestyrelsens vegne
Signe Elise Bro

