NYT FRA BESTYRELSEN NR. 3 2017
Så er sommerferien forbi, og vi stå r over for et nyt skoleå r. På min skole indledes det nye å r
altid med det fællesskabsopbyggende og vittige ritual at gå rundt og give hå nd til alle med
ordene: ”Godt nytå r!” B
For foreningens vedkommende indledes skoleå ret med dette blad og meget snart følges det
op af to kurser: Et kursus på Christianshavns Gymnasium d. 22. september om religion og
globalisering (se annonce længere fremme i bladet), hvor der p.t. er omkring 47 tilmeldte, og
senere, d. 3. oktober, er der et mindre eftermiddagskursus på KU om hinduisme. Endelig
kommer der også et FIP-kursus i samarbejde med fagkonsulenten og ministeriet, men mere
om det senere.
Jeg har tidligere skrevet om vores nye hjemmeside, som langsomt er ved at tage form. Hvis
man vil have adgang til artiklerne, skal man være medlem, men man skal også registreres som
medlem på hjemmeside (beklager, hvis det er lidt bagvendt); så man skal klikke på ”BLIV
MEDLEM”, hvorefter man kan blive godkendt som elektronisk medlem også – og så har man
adgang til alle de gode artikler i elektronisk form. Og tillad mig at komme med en reminder:
Er du ansat på en copy-dan-udvalgt skole, så husk endelig at registrere, at du bruger vores
artikler – det betyder meget for vores økonomi og mulighed for at lave gode kurser. Hvis du
har spørgsmå l til brugen af hjemmeside, kan du altid skrive en mail til Sine
på : religion@htgym.dk.
Det sidste, jeg vil runde her, er det forestå ende valg. Vi er som altid på udkik efter nye
kandidater med mod på fagligt arbejde enten med bladet, kurser, i det fagpolitiske eller noget
helt fjerde. Skriv en mail til mig på signeelisebro@gmail.com, hvis du vil stille op eller har
spørgsmå l. Lige nu har vi en nogenlunde jævn fordeling af kandidater fra hele landet, men vi
mangler i høj grad folk fra VUC, så ’prik’ endelig en god kollega, hvis han/hun arbejder der.
På bestyrelsens vegne, Godt nytår!
SIGNE ELISE BRO, FORMAND

