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Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer,
Jeg sidder og skriver til jer d. 1. februar, hvor sneen ligger i et tyndt lag udenfor, og 
solen skinner ind ad vinduet på mit skrivebord. Jeg havde nok lidt naivt håbet på, 
at vi ikke skulle være spæret inde bag skærmene hele foråret, men det ser nok des-
værre ud som, at vi ikke kommer af med den virtuelle byld lige med det samme, 
og der er nok ikke så meget andet at gøre end at bide tænderne sammen og håbe 
på bedre tider med forår, vaccineleveringer og en snarlig afklaring fra ministeriet 
om eksamenssituationen. For mange er den virtuelle undervisning en stressfaktor 
i en i forvejen travl tid, men vi håber, at skolerne rundt omkring i landet anerken-
der jeres kæmpe indsats for at få eleverne godt igennem coronanedlukningen. I er 
vanvittigt seje alle sammen, og bestyrelsen sender masser af virtuelle high fives 
ud til jer med håbet om, at vi snart er tilbage på skolerne igen.

Da efterårets valg ikke blev et kampvalg, fortsætter den siddende bestyrelse 
endnu en periode, og d. 15.januar afholdt vi årets første bestyrelsesmøde, hvor vi 
konstituerede os på følgende måde:
Formand: Thomas Thomsen ·  Næstformand: Kirsten Falkesgaard Slot
Redaktør: Sine Camilla Jensen ·  Anmelderredaktør: Jesper Østergaard
Menige medlemmer af redaktionen: Regina Ulf Christensen, Mads Rokkjær Ham-
mer, Lene Wittrup og Thomas Thomsen ·  Kasserer: Kirsten Falkesgaard Slot
Pædagogisk samarbejdsudvalg (PS): Mads Rokkjær Hammer
Fællesudvalg: Regina Ulf Christensen ·  Fagligt forum: Thomas Thomsen
Bogudvalg til fagdidaktisk udgivelse: Lene Wittrup, Thomas Thomsen, Regina Ulf 
Christensen ·  EFTRE og Skandinavisk samarbejde: Lene Wittrup
Den ansvarlige for kontakt til universiteterne: Kontakt til AU: Jesper Østergaard, 
kontakt til SDU: Kirsten Falkesgaard Slot, kontakt til KU: Lene Wittrup
Kommunikationsansvarlig: Thomas Thomsen er presseansvarlig på foreningens 
vegne; Sine Camilla Jensen og Lene Wittrup på sociale medier etc.
Kursusansvarlig: Kirsten Falkesgaard Slot
Kursusudvalg: Regina Ulf Christensen, Mads Rokkjær Hammer, Lene Wittrup

Bestyrelsen glæder sig til at arbejde videre med kursusplanlægning, møder i vo-
res netværk og alle de andre aktiviteter, og som vi fortalte på generalforsamlingen 
i oktober, vil vi gå i gang med at få lavet en ny fagdidaktisk udgivelse til religions-
faget til medlemmerne. Arbejdet går i gang her i foråret.

 Med hensyn til opkrævning af kontingent har I måske allerede modtaget 
indbetalingskort med mulighed for at oprette betalingen via PBS. Vi håber, at så 
mange som muligt vil lave PBS-overførsel af kontingentet, både så vi ikke behøver 
sende rykkermeddelelser ud pr. brev, og fordi det er meget nemmere for vores 
administrationssekretariat at holde styr på medlemsbetalingerne på den måde. 

Lad os håbe, at vi snart bliver sluppet ud i klasseværelserne igen, og at foråret 
er på trapperne. Pas rigtig godt på jer selv og vær stolte over jeres flotte og vigtige 
arbejde.
Thomas Thomsen, Formand


