Referat af bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen
Sted: Hotel Plaza Odense, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C
Tid og dato: Fredag den 13. november 2015 kl. 9.30 – 17

Tilstede: Signe Bro (SB), Kirsten Falkesgaard (KF), Gunnar Lundsgaard (GU), Sine Jensen (SJ), Stine Larsen
(SL), Birgit Andersen (BA) og Peter Jensen (PJ)

Dagsorden
1. Referent: Peter Jensen.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt.
4. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
4.1. Valg: Der bliver ikke noget kampvalg, da der ikke er indkommet nye kandidater. KF, BA og PJ er
således valgt til en ny toårig periode.
4.2. Ændringerne i forretningsordenen som besluttet på sidste møde er ført ind, jf. bilag. Seneste
version af forretningsordenen skal snarest på EMU’en.
4.3. Status på debat om eksamen på b-niveau
SB har forsøgt at sætte en debat i gang og fået et indspark indtil videre. Lad os efterspørge flere
idéer og diskutere dem i løbet af foråret.
5. Valgprocedure – diskussion og evt. forslag til vedtægtsændringer ved KF
Bestyrelsen ønsker at fortsætte med valg til bestyrelsen hvert år med en valgperiode på to år og med
elektronisk afstemning. Det foreslås dog, at det i paragraf 6 præciseres, at valghandlingen skal finde
sted i perioden 1.-15. november. SB foreslår, at der nedsættes et valgudvalg bestående af formand og
den kommunikationsansvarlige. Formanden udarbejder et kommissorium til næste møde.
6. Deltagelse i kursus om KS, jf. mail fra fagkonsulenten
KS deltager i FIP-kurset i Odense. KS tager selv kontakt fagkonsulenten.
7. Regionalsekretærernes rolle, jf. punktet på sidste møde. BA orienterede om processen.
Vest-, Syd- og Midtsjælland har fået en ny regionalsekretær: Bent Stenbjerg Jensen. Bestyrelsen ønsker
Bent velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Der arbejdes på at besætte de ledige poster.
8. Hjemmeside: Oplæg ved SL og SB
SL og SB præsenterede oplæg til hjemmeside. Bestyrelsen ser positivt på forslaget og opfordrer SL til at
gå videre med projektet med Dixon Design. Bestyrelsen finder det afgørende at sikre en høj grad af
bruger- og administratorvenlighed. SB og SL indhenter tilbud og præsenterer dem på januarmødet. Der
er talt om, at medlemslogin skal indeholde de 6 første cifre i cpr. nr. Der er ligeledes talt om, at der
allerede nu sidder folk i og uden for bestyrelsen, der kan indgå i en fremtidig administrationen af
hjemmesiden. Bestyrelsen ser i øvrigt positivt på muligheden for at linke til eksisterende læreplaner.
Formålet med hjemmesiden er at servicere foreningens medlemmer. Bestyrelsen opfatter
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hjemmesiden som en investering i fremtidens medlemskommunikation og ønsker at finansiere den
med foreningens egenkapital analogt med udgivelsen af Religion efter reformerne.
8.1. Opdatering af artikeloversigt ved Thomas Thomsen
Thomas Thomsen har udarbejdet et register over artikler bragt i bladet siden 2006. Bestyrelsen
værdsætter det store arbejde og sender en erkendtlighed som tak.
9. Økonomi (GU)
GU gennemgår budgetrapport. Udgifter til bestyrelsesmøder hæves for at dække underskud. Midler til
trykning af bladet hæves endvidere, da udgiften til denne post er steget. Rekordhøjt medlems- og
abonnementstal: 828 (mod 816 ved bestyrelsesmødet 7/9). Herunder medlemmer 626 (631),
studerende og pensionister 152 (136), og abonnementer 50 (45).
9.1. Vedtagelse af budget
Budget for 2016 blev vedtaget med et underskud på 39.600 kr., idet konto 2200 lokaleleje hæves
fra 5000 til 7000 kr. og konto 2400 fortæring hæves fra 14.000 til 19.000. Bilag fremsendes med
referat, når bogholder har ajourført disse.
10. Bladet (SJ)
Redaktøren rykker for artikler til årets sidste nummer, men regner bestemt med, at bladet udkommer
planmæssigt inden jul. I lyset af mange positive tilbagemeldinger udtrykker bestyrelsen begejstring for
det seneste nummer med teori, der er produceret i samarbejde med studerende fra Århus Universitet.
Bestyrelsen håber at kunne følge op på successen.
11. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
11.1.
PS (PJ)
Den 20. oktober var der PS. GL udtrykte stor bekymring for de varslede nedskæringer i
gymnasiesektoren. PS er inviteret til møde om FIP i ministeriet den 28. januar 2016. PJ
repræsenterer Religionslærerforeningen.
11.2.
Fagligt Forum (SB)
Der har ikke været møde siden sidst.
11.3.
Samarbejde med universiteterne (SB)
Formanden udtrykker, at det går godt. Se fx punkt 10 og 12.6.
11.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde (SB)
Næste konference er i Wien i september 2016.
11.5.
GU har som foreningens repræsentant i Fællesudvalget deltaget i Dannelseskonference i
Nyborg 4/11 arr. af Skole og Forældre, Folkekirken og Danmarks Lærerforening. Der var
fokus på Folkeskolen, hvor man ville påvirke udviklingen ved at nedsætte regionale
netværksgrupper, der skulle ytre sig i debatten om Folkeskolen. For indhold i øvrigt henvises
til GU's kommentar i Kristeligt Dagblad 6/11 "Maskinpistoler eller uddannelse", der også
omtaler vores radikaliseringskursus.
12. Efteruddannelsessituationen
Som følge af nedskæringerne i gymnasiesektoren stiller vi foreløbig arbejdet med rejsekurser i bero,
indtil vi bedre kan overskue konsekvenserne af den nye virkelighed. Konkret udskydes arbejdet med
rejsekurserne til Demanhur og USA.
12.1. Evaluering af vore kurser (KF og SB)
Den planlagte medlemsundersøgelse stilles ligeledes i bero.
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12.2. Internatkurser
Et todageskursus i forbindelse med næste års generalforsamling sættes i søen. Et tema kunne
være: ”Hvad rykker i religionsforskningen lige nu?” Lokalitet: gerne Hotel Christiansminde ved
Svendborg. Tid: en torsdag-fredag ultimo september 2016. Kurset skal annonceres i Religion nr. 1
2016.
12.2.1. Evaluering af radikaliseringskurset (GU)
Flot program med solidt fagligt indhold og generelt gode rammer. Lidt mere didaktik og
forløbsplanlægning kan være et muligt vækstområde.
12.3. Rejsekurser
12.3.1. Afsluttende regnskab for Ruslandsrejsekurset (SB og GU)
SB og GU fremlagde afsluttende regnskab. Regnskabet blev godkendt.
12.3.2. Status på Japankurset (KF)
Rejsekurset til Japan må desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. Foreningen afholder de
udgifter, der er forbundet med aflysning.
12.4.
Kursussamarbejdet med Politiken (KF)
KF deltog i et spændende kursus ”Islam på dansk” i Politikens Hus den 9. november. Der
kommer en anmeldelse i bladet. Bestyrelsen håber at kunne følge op på successen.
12.5. Regionalkurser (BA)
For tiden er der ikke planlagt nye regionalkurser. Se dog punkt 12.6.1.
12.6. Udviklingskurser:
12.6.1. Skriftlighed i religion (KF)
Ministeriet har bevilget midler til et udviklingskursus om skriftlighed i religion. Kurset skal
planlægges i foråret 2016 og køres i efteråret 2016 som regionalkurser. Erfarne censorer
skal inddrages i arbejdet. Resultaterne af udviklingsarbejdet omsættes endvidere til
artikler i Religion nr. 3, der udkommer oktober 2016.
12.6.2. Propædeutik (SB)
Ministeriet har også bevilget midler til et udviklingskursus om originalsprogs relevans for
studiet af religion og undervisning i religion. Kurset skal endvidere undersøge, hvordan
læsekompetencen i originalsprog kan bidrage til at lette overgangen fra
universitetsstuderende til religionslærer. Århus Universet arrangerer og afvikler kurset i
april 2016.
13. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
Medlemmer indmeldt i 2013 hæves til fuldt kontingent 1. januar 2016, da bestyrelsen antager, at de
har gennemført pædagogikum og er i faste stillinger. Skulle dette ikke være tilfældet, skal man selv
rette henvendelse til kassereren.
Bestyrelsen påtænker at arrangere et todages kursus til september i Svendborg med arbejdstitlen
”Hvad rykker i religionsforskningen lige nu?”
Japankurset er desværre blevet aflyst pga. for få tilmeldinger.
Nedskæringer i gymnasiesektoren bevirker, at bestyrelsen sætter arbejdet med rejsekurser i bero.
Ministeriet har bevilget midler til to udviklingskurser. Arbejde skal munde ud i regionalkurser til
efteråret om skriftlighed og et kursus om originalsprogs relevans ved Århus Universitet i foråret.
Orientering om valg.
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Bestyrelsen arbejder på en ny hjemmeside og en artikeldatabase. Projektet finansieres findes i
foreningens egenkapital som ved udgivelsen af Religion efter reformerne.
14. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
Konstituering
Hjemmeside og artikeldatabase
Generalforsamlingskursus
Udviklingskurser
Foreningens administration fremadrettet
15. Fastlæggelse af mødetid for januarmødet.
Datoen for januarmødet er fredag den 15. januar. Mødet finder sted på Religionspædagogisk Center,
Frederiksberg Allé 10. Mødetidspunktet er 10.30. KF sørger for hotel og forplejning.
Bestyrelsen holder forårsmøde søndag den 10. april kl. 11 til mandag den 11. april kl. 13 i
Århusområdet. KF indhenter tilbud og præsenterer dem til januarmødet.
15.1. Fagkonsulenten: Forslag til emner: FIP og eksamen på B-niveau.
16. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.
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