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Så er et skoleår, der i hvert fald for bestyrelsen har været stærkt præget af reformarbejdet, 

ved at være ovre. Vi har været glade for samarbejdet med fagkonsulenten i forbindelse med 

dette – også hvad angår de veloverståede FIP-kurser. 

Disse kurser bliver en fast, årlig tilbagevendende begivenhed, har UVM udmeldt, og vi er i 

bestyrelsen glade for, at fagkonsulenten har åbnet for et samarbejde om disse, der kan 

udmønte sig i nogle rigtig gode kurser for jer.  

Angående kurser, så har vi tidligere besluttet at lægge især rejsekursusplanerne på hylden, 

fordi der har været for lidt tid, energi og økonomi til dem ude på skolerne. Men efter mange 

henvendelser har vi besluttet at prøve igen. Præcist hvornår det bliver, er vi endnu ikke sikre 

på, men lige nu ser vi på muligheden for en USA/Bibelbæltetur engang i 2019.  

Desuden planlægger vi et internatkursus 1.-2. marts 2018. Vi håber naturligvis på, at det 

bliver lige så velbesøgt og en lige så stor succes som vores forrige internatkurser.  

Endelig har vi to endagskurser på programmet også. Det første er et heldagskursus om 

religion og globalisering på Christianshavns Gymnasium den 22. september 2017, og det 

andet er et gratis fyraftenskursus om hinduisme på KUA den 3. oktober 2017. Disse kan I også 

nde kursusannoncer for længere fremme i bladet. Slutteligt har vi i samarbejde med FALS og 

Historielærerforeningen et KS-kursus i støbeskeen til efteråret. Vi er endnu i 

planlægningsfasen, men vi vil gerne sætte fokus på nye samarbejdstemaer i KS efter 

reformen.  

Jeg vil i denne sammenhæng også gerne nævne EFTRE’s konference ”Religious Education – 

reconciling Realities”, som skal finde sted i Dublin i 2019.  

Det er nok tydeligt for alle, at det er svært at planlægge kurser i disse tider, fordi skolerne ikke 

i samme omfang som tidligere sender folk afsted med penge og mulighed for tidsregistrering. 

Vi ser det stadig som en af vores fornemste opgaver at afholde gode efteruddannelseskurser, 

hvor vi kan mødes og ’fagnørde’ sammen. Tidligere har regionalsekretærene spillet en stor 

rolle ved at stå for regionale kurser, men denne tradition er efterhånden tørret ud. 

Bestyrelsen har derfor af nogle omgange drøftet regionalsekretærenes rolle, og vi påtænker 

nu at stille forslag om at nedlægge regionalsekretærerne ved næste ordinære 

generalforsamling i efteråret 2018. Bestyrelsen vil i stedet opfordre medlemmerne til at 

kontakte bestyrelsens kursusansvarlige, hvis man har gode idéer til regionalt forankrede 

kurser og evt. gerne vil være med til at arrangere.  

Til sidst vil jeg gøre lidt reklame for vores nye hjemmeside www.religionslærerforening.dk og 

opfordre alle til at gå ind og oprette sig som bruger (vær venligst lidt tålmodig mht. 

godkendelse fra administratorerne, de kan være eksamensramte). På denne måde får du 

adgang til pdf-udgaver af artiklerne fra Religion. Det er naturligvis kun for medlemmer. 

På bestyrelsens vegne 

SIGNE ELISE BRO, FORMAND  
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