Referat fra bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen for
gymnasiet og HF november 2018
Tid: 27/11-2018
Sted: Odense Plaza Hotel, Lige overfor Banegården - kl 10.00
Tilstede: AL, TT, Si, SB, BA og KS og JØ
Referat: AL
1. Valget
Bestyrelsen er glade for, at der har været kampvalg denne gang. Det er godt, at der er
mange, der gerne vil påtage sig arbejdsopgaven at sidde i bestyrelsen. Det blev diskuteret, at
der er færre, der har stemt til dette valg. Bestyrelsen er ikke sikker på, hvad der ligger til
grund for dette, men har diskuteret, om der skal ændres procedurer ved næste valg. Enkelte
medlemmer har ikke modtaget mail om valg. Si skriver en fællesmail ud efter nytår og
opfordrer folk til oprette sig som brugere på hjemmesiden, så flere kan stemme ved næste
valg. SB skriver om den lave valgdeltagelse i næste Nyt fra bestyrelsen. Det kostede 1200 kr
at oprette valgsystemet på hjemmesiden, hvilket er mindre end ved sidste valg. SB, Si og TT
blev genvalgt. Og desuden glæder bestyrelsen sig til at byde Lene Wittrup velkommen. Mads
Rokkjær Hammer er 1. suppleant og Regina Ulf Christensen er 2. Suppleant.
2. Januar-mødet.
Næste bestyrelsesmøde er d. 18. januar 2019 Kl. 11.30, og det afholdes i
Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg. SB inviterer Christian til fredag eftermiddag +
middag. Bestyrelsen fordeler sig, så nogle medlemmer laver en arbejdsdag om lørdagen, og
enkelte repræsentanter deltager i fællesmøde med de øvrige bestyrelser. SB melder til
Mikael fra seminariernes religionslærerbestyrelse, at der kun kommer et par stykker fra
bestyrelsen til fællesmødet. KS bestiller hotel og aftaler arbejdslokale.
3. EFTRE
I efteråret 2019 vil forretningsudvalget i EFTRE holde møde i København. Si prøver at ordne
lokaler til EFTRE. Mødet bliver i november.
4. Status på kurser
Bestyrelsen er glade for samarbejdet med FALS om kurset ”Sandheden om Mellemøsten”,
der foregår 11.december 2018.
Kurset ”Religion med PEP” fik rigtigt gode evalueringer. Der var gode tilbagemeldinger på
mange af oplægsholderne og derudover var bazaren meget godt evalueret, hvilket vi er
glade for. Fremover vil vi fortsat have fokus på at indsamle kilde- og tekstmateriale. Der er
enkelte, som efterlyser fokus på praksis, og det tager bestyrelsen ad notam, dog med den
vished, at ministeriet fortsat planlægger FIP kurser, hvor fokus netop er didaktisering og
praksis. Vi afventer stadig regnskab fra Dansklærerforeningen, men forventer, at det har
givet fint overskud. Status på Materialitetskurset er, at der er kommet tilmeldinger. Vi håber,
at oplægsholderne også vil skrive en artikel til fagbladet. Gomde-kursus er stadig under

forberedelse. JS er i gang med at forberede et rejsekursus til Kathmandu uge 7-8 2020, og
der kommer en annonce i næste blad. KS varetager det praktiske vedrørende
kursusplanlægningen, og JS sørger for det faglige indhold.
5. Drøftelse af hjemmeside
Vi takker ja til SSL sikring på hjemmesiden. Indmeldelse flyttes fra EMU´en til hjemmesiden.
Si kontakter Dixon ang. Overflytningen samt mulighed for at lave kursustilmelding på
hjemmesiden. Si taler desuden med Dixon ang. en række praktiske spørgsmål vedrørende
hjemmesiden, som skal afklares.
6. Fagligt forum
SB har været til møde i fagligt forum, hvor der blev taget stilling til, om man kan anvende
film som hovedværk. Udmeldingen i Fagligt Forum er, at det ikke kan lade sig gøre.
7. Administrationen
Procedurerne for samarbejdet med dansklærerforeningen drøftes på mødet. KS skriver til
Dansklærerforeningen inden mødet i januar.
Vi fremsætter et ønsker om sammen med regnskabet for indeværende år, også at modtage
en opgørelse over ind-og udmeldte i løbet af året. Bestyrelsen beslutter sig for fremadrettet
at give gavekort til bøger på www.saxo.dk, når der skrives artikler til bladet.
Inden næste møde: SB skriver til Christian og inviterer ham til næste møde, hvor vi også vil tale med
ham om et eventuelt samarbejde vedrørende en ny fagdidaktisk bog.

