Referat af bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen
Sted: Danhostel Skanderborg: http://www.danhostel.dk/hostel/danhostel-skanderborg
Mødedeltagelse:
Til stede var: Birgit Andersen (BA), Kirsten Falkesgaard Slot (KS), Peter Jensen (PJ), Signe Elise Bro
(SB) og Sine Camilla Jensen (SI), Stine Svalgaard Larsen (SL).
Gunnar Lundgaard (GU) meldte afbud.
1. Referent: Stine
2. Dagsordenen er justeret og godkendt.
3. Referat fra sidste møde er godkendt:
http://www.emu.dk/sites/default/files/Referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%2015.1.16.pdf
4. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde 14/9: Christiansminde, Svendborg. Med overnatning, da kurset, der følger, er
generalforsamlingskursus. Der er bestilt værelser og mødet starter kl. 17.00 (datoer, steder og
dagsorden til det førstkommende + evt. overvejelse om hvorvidt fagkonsulenten skal inviteres). Der er
åbnet en mulighed for at bestyrelsen vil skulle mødes en gang ekstra inden september om nødvendigt.
Mødedeltagere skal melde ind sidst i sommerferien, hvis der skal justeres på de aftalte
værelsesbestillinger.
5. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
SB: To hængepartier fra sidst: brevpapir med logo (rundsendt) + opdateret forretningsorden
Der arbejdes på at foreningen får følgende materialer med logo på:
- Brevpapir
- PowerPoint
- Visitkort til mails til alle fra bestyrelsen
Og en oversigt over, hvilke logoformater vi har, hvilket SL rundsender i løbet af de kommende 8 dage.
6. Diskussion af forslaget til gymnasiereform
KS: Reformudspil: Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforening foreslår, at religion afskaffes på
VUC. Se bilag (rundsendes).
- Jørn Borups og Laura Feldts læserbrev på vegne af DASR i Politiken bifaldes.
- Bestyrelsen i Religionslærerforeningen har givet interview til Kristeligt Dagblad, GL.
- Ligeledes har vi kontaktet universiteterne og DSFR for at gøre dem opmærksomme på og drøfte
situationen vedr. gymnasieskolen. Dansk Selskab for Religionsvidenskab.
- På dette møde vil bestyrelsen affatte et læserbrev, som vil forholde sig til regeringens udspil.
Læserbrevet vil blive sendt til de 4 store landsdækkende aviser samt de store lokalaviser.
- Desuden vil bestyrelsen være godt repræsenteret på mødet: Gymnasielærernes indspark til
Gymnasiereformen, på Rysensteen Gymnasium d. 14. april, hvilket man ser frem til.

7. Økonomi GU. Da Gunnar ikke er til stede til at fremlægge emnerne under dette punkt udskydes denne
information i forbindelse hermed til næste møde. Herunder vil GU som aftalt fremføre pointer omkring
den fremtidige administration af foreningens økonomi.
8. Bladet SI
Der er blevet orienteret om de kommende numres indhold af fagbladet.
Der savnes annoncører og anmeldere – områder Sine og Birgit arbejder fremadrettet på.
9. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
9.1. Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PJ)
Vi afventer indkaldelse til ekstraordinær PS-møde i anledningen gymnasieudspil og
forhandlingerne om dette.
9.2. Fagligt Forum (SB)
Vi er glade for at ministeriet igen har bevilget penge til møde i Fagligt Forum og ser frem til
mødet i maj.
9.3. Samarbejde med universiteterne (SB)
Det er aftalt at der fremadrettet vil være en fast aftale med Århus Universitet – et møde
uden dagsorden, hvor fokus vil være fremtidigt samarbejde. Signe kontakter de 2 øvrige
universiteter med tilbud om lignende samarbejde.
9.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde Status: PJ – kontakt til EF + beskrivelser af bestyrelsesarbejdet.
EFTRE er i gang med at planlægge den næste konference i Wien i 2016. Der er nu åbent for
tilmeldinger på EFTREs hjemmeside. Elisabeth Faber repræsenterer Foreningen på
konferencen. Elisabeth har fremsendt program som lægges i dette fora og på Foreningens
FB-side.
9.5. Fællesudvalget (GU)
Der er intet nyt.
10. Efteruddannelsessituationen
Kursusansvarlig er ændret på EMU´en til Kirsten Falkesgaard Slot.
10.1.
Internatkurser (KS + BA) Hvad rykker i religion? Kort orientering
Internatkursus d. 15-16. sept. På Christiansminde i Svendborg: På nuværende tidspunkt er
oplægsholderne: Anders Klostergaard Petersen, Marie Vejrup Nielsen og Jes Heise
Rasmussen (der kommer flere). Af hensyn til kursusstedets afbestillingspolitik er der
tilmeldingsfrist d. 20. juni 2016. Vi mener at have booket til mange tilmeldte deltagere men
er opmærksom på om nødvendigt gå i dialog med Kristiansminde, hvis det bookede antal
sengepladser skal justeres pga. nedskæringer i Gymnasiesektoren.
10.2.
Rejsekurser (udgår)
10.3.
Andre kurser (i samarbejde med andre)
10.3.1.
KS-kurset: Stine. Kurset i Odense d. 22. februar 2016 var en god dag - velbesøgt og
særligt Jakob Egholm Feldts og Hans Henrik Fafners to oplæg var informative og fagligt
inspirerende. FALS tog sig af det fælles regnskab.
10.3.2.
FIP i KS + religion (KS) SL ønsker at deltage i dette kursus. Foreningen er desuden blevet
opfordret i at deltage i planlæggelsen af FIP i religion.

10.3.3.

Phil Zuckerman foredraget på AU, var arrangeret af Foreningen i samarbejde med
Århus Universitet – tak for godt samarbejde til AU og for det store fremmøde.

10.4.
Regionalkurser (Punktet går under udviklingskurser)
10.5.
Udviklingskurser
10.5.1.
Ensartethed i religionsfaget (KS + BA). Der blev afholdt et udviklingskursus i midten af
marts, hvor kolleger, der fungerer som skriftlige censorer i faget, med forskellige
fagkombinationer skulle arbejde med udvikling af de roadshows/ kurser vedr.
skriftlighed i religionsfaget (SSO og SRP og projektopgaven i religion b). Kurserne vil blive
afviklet: På Svendborg Gymnasium d. 3. oktober, på Gefion i KBH d. 10. oktober og på
Århus VUC d. 10. oktober 2016.
10.5.2.
Originalsprogsundervisning (SB). Det var et rigtig godt kursus med 10 tilmeldte, hvor
mange af oplæggene vil blive omsat til artikler i bladet.
11. Valg (SL og SB).
12. Foreningen har kontaktet vores nuværende valgportaldesigner mhp. at høre om hun stadig kunne være
interesseret i at varetage opgaven om en valgportal på nettet i 2016 om nødvendigt. Melanie Dalentoft
er stadig tilgængelig og prisen vil forsat være 5000,- inkl. moms hvis vi ønsker at benytte denne
mulighed. Dixon Design (som pt designer og programmerer Foreningens nye hjemmeside) vil desuden
blive spurgt om, hvorvidt de kan designe hjemmesiden så Foreningen fremadrettet via denne side kan
varetage den årlige valghandling.
13. Hjemmeside: Det er besluttet at SL på vegne af foreningen opkøber følgende domænenavne til
Foreningens Hjemmeside: Religionslærerforening.dk, Religionslaererforening.com, Religionslærer.dk og
Religionslaerer.com
Der er vedtaget følgende: At der i den øverste fanebjælke vil figurere 5 faner i nævnte rækkefølge:
1. Fagbladet Religion, 2. Kurser, 3. Historisk Arkiv, 4. Om Foreningen og 5. Kontakt.
- Der vil blive arbejdet videre på det overordnede farvevalg.
- Den overordnede og bagvedliggende struktur (tekst- og billedboksopsætning og design) er
godkendt.
- Foreningens FB-side skal være mere synlig.
- I det store farvede felt på forsiden vil der blive arbejdet med det faglige temaindhold i
vandmærket, temaer SB vil sende til SL.
- I den nederste og midterste søgefane skal der stå ”nyt fra bestyrelsen”
- Over billedet af fagbladet skal der stå: ”Læs den seneste tilgængelige udgave”
- I det store grå søgefelt nederst vil der blive tilføjet endnu en overskrift: Lærerplaner og
vejledninger, hvori man kan finde links til disse.
- Under fanen ”Om Foreningen” vil der figurere en sovende valgcelle.
- Umiddelbart efter SL har modtaget det kommende udkast fra Dixon Design vil det blive sendt til
høring hos den øvrige bestyrelse, som indenfor en uge vil melde tilbage omkring mulige
ændringsforslag, som herefter meddeles til udbyder. Det er bestyrelsens ønske at der arbejdes
hurtigt med dette projekt. Når alt er godkendt realiseres siden.

14. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
Her vil der være opfordringer til kandidater om valget og ligeledes skrives der naturligvis om
regeringsudspillet af foreningens handlinger i denne sammenhæng.
15. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden (herunder overvejelser over valg af oplægsholder til
fællesmødet i januar).
- I forbindelse med dette bestyrelsesmøde vil bestyrelsen mødes kl. 17.00 d. 14. september.
- Detaljer omkring valget drøftes.
- Status på hjemmesiden.
- Oplægsholder til januarmødet, her drøftes om Mikael Rothstein skal kontaktes.
- Om kommende kurser.
16. Eventuelt – punktet udgår da der ikke er emner.

