
Referat fra bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen  
 

Sted: Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C 

Tid og dato: 14. april 2015 kl. 9.30.  

 

Dagsorden med referat 

Tilstede: Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot, Sine Camilla Jensen, Signe Elise Bro, Birgit Andersen og fra 

kl. 11.30 Gunnar Lundsgaard. 

1. Referent: Birgit 

 

2. Godkendelse af dagsorden   

Dagsorden godkendes, idet der tilføjes et punkt 9.6 om Kirstens kontakt til Politiken. 

3. Godkendelse af referat fra sidst  

 Referatet fra sidste møde (januar 15) er godkendt på mail men er endnu ikke kommet på emu’en.  

 

4. Meddelelser fra formand, næstformand og andre 

Signe: Henvisning til diskussion på sidste møde i januar om medlemmer, der ikke har fået information 

om, at der blev afholdt valg i november – flere medlemmer har nævnt, at de ikke har stemt og var kede 

af, de ikke havde opdaget, der var valg til bestyrelsen. Vi er i tænkeboks omkring hvordan vi 

kommunikerer så effektivt som muligt omkring valget til bestyrelsen næste gang (mere herom 

underevt.) 

 

5. Kort diskussion af, hvad visse poster fra konstitueringen rummer 

På mødet arbejdede vi med opdatering af udvalgskommisorier. Kirsten er ’sekretær’ på dette.  Vi har 

gennemskrevet kommisoriet, og det opdaterede kommisorium vedhæftes til referatet og rundsendes 

sammen med referatet til godkendelse. Kommisoriet lægges efter godkendelse ud på EMUen af den 

kommunikationsansvarlige. 

 

6. Økonomi  

Medlemsstatus pr. 12/4 2015 er: Mdl. 1/1 642(643), mdl. ½ 117 (112), Abm. 46(50), alt 805 (800 ).  

Gunnar gennemgik foreløbigt regnskab for 2014, der udviser et underskud i 14 på 19.000. Bogholder 

Jakob Vittendorff har sendt det til revision, og det blive sendt rundt til bestyrelsens medlemmer, så vi i 

henh. til fondsloven kan underskrive det inden 1/7 2015. 

Bestyrelsevalget 2014 blev tilbudt til en pris 4800 kr. af Melanie Dahlentoft, som trods forespørgsel fra 

bogholder Jakob Vittendorff ikke har fremsendt en faktura, men bare vil have pengende udbetalt. 

Bestyrelsen fastholder, at varen er tilbudt til en pris af 4800 kr. og anmoder Melanie Dahlentoft om en 

faktura. Hvis der kun opgives bankdata, må vi betragte de 4800 kr. som et honorar, og Jakob 

Vittendorff vil ligesom på alle andre honorarudbetalinger foretage alm. skattetræk over GL-E. 

 



7. Bladet  

Næste blad (Religion 2/2015): Temanummer om Rusland. (udkommer i eksamensperioden, har 

deadline 1/5).  Sine har allerede kontakter til bidragydere og skiste til indholdsfortegnelse. Vi 

debatterede procedure og honorering i forhold til oversættelser af artikler.  Det er ikke så ofte, vi har 

brug for oversættelser. Vi beslutter, at oversættelser honoreres med samme beløb som artikler.  

 

Religion 3/2015: Temanummer: Religionsfaglig teori. 6-7 artikler (4-5 sider) fra studerende fra 

Religionsvidenskab på Aarhus Universitet skriver om /præsenterer teoretikere, som kan anvendes i 

gymnasiet. Dette er kommet istand efter samarbejde mellem Marianne Fibiger og Signe Bro. 

Signe har også snakket med Marianne Fibiger om muligheden for at overtage gode uni-opgaver til 

udgivelse. Deadline for Religion nr. 3 er 15/8. 

 

8. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora 

8.1. PS 

Peter til møde 11/3 i Fredericia. Diskussion af gymnasieudspillet, som efterfølgende er lukket ned, 

da forligsparterne er uenige. Der sker ikke noget foreløbigt pga et kommende valg. 

Diskussion af beskæringen af de fagdidaktiske kurser på mødet. De faglige foreninger er kritiske 

over for dette og bekymrede for udviklingen.  

8.2. Fagligt Forum 

Signe refererede fra mødet i fagligt forum d. 23/2, herunder om diskussionen omkring 

propædeutikken i de religionsvidenskabelige uddannelser på alle tre universiteter. 

8.3. Samarbejde med universiteterne  

a) Signe har været til møde ved Stevns med ToRS (Kbh Uni). Mødet handlede om samarbejde. 

Signe holdt oplæg for ansatte på religion om vores ønsker til samarbejde med universiteterne.  

Mødet har åbnes for fremtidigt samarbejde, fx artikler til ’Religion’ 

b) Signe til møde på AU (Marianne Fibiger og nogle studerende – projekt til ’Religion’ om teori – se 

pkt.7.) 

Møde med Lene Kühle om gentænkning af propædeutik som noget, der er relevant for 

studerende, der skal ud og være undervisere i gymnasiet. (Opsamling på en diskussion, der ellers 

har foregået pr mail og i Fagligt Forum om vigtigheden af propædeutikken) (se i øvrigt pkt. 9.4 om 

udviklingskurser). 

Vigtigt for foreningen på længere sigt med de gode kontakter med universiteterne. 

 

8.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde 

Intet nyt 

 

8.5. Socialstyrelsen og radikaliseringsindsatsen 

Kirsten og Sine har været til møde om radikaliseringsforebyggelse i Socialstyrelsen. Fokus omkring 

det kriminalpræventive og trusselsbilledet i DK. Sine og Kirsten kom med lidt anden baggrund end 

resten af deltagerne. Godt at vedligeholde kontakten, selvom vi ikke har første prioritet. De 

deltager desuden i radikaliseringskurset i foreningen til efteråret. 

 

 



9. Efteruddannelsessituationen 

9.1. Aflønning for kurser (jf. mail fra Stine 1/3 – også vedlagt som bilag 3) og diskussion af placering af 

kurser (jf. Gunnars mail fra 7/2) 

Stine har foreslået en ændring af praksis i forbindelse med kursusplanlægning. Hidtil har det været 

praksis, at man ikke registrerer arbejdet med planlægning af kurser. Honorering for et kursus har 

været, at man får kurset gratis og registrerer 7,0 timer pr dag, mens man er kursusleder. Hvis vi 

prioriterer dette, vil udbetalingdprocenten for vores arbejde blive mindre (jf. Mail fra Gunnar). 

Pricipielt vil vi gerne have penge for vores arbejde, men det at arbejde i foreningsregi er også et 

idealistisk projekt. Som foreningens økonomien er, er der ikke råd til det.  

 

9.2. Internatkurser 

9.2.1.  Radikalisering 

Programmet til radikaliseringskurset blev færdigt i uge 8, hvorefter det blev lagt på EMU og 

sendt til GL-E's kursuskatatlog. Gunnar beklager, at det ikke som lovet i annonce i Religion 

4/2014 skete før jul. Pt er der 21 tilmeldte. Gunnar sender snarest mail rundt til alle 

gymnasier med program. 

9.3. Rejsekurser 

9.3.1.  Rusland (regnskabsaflæggelse) 

Udskudt 

9.3.2.  Demanhur 

’Kursusledelsen’ udvides med en person: Sine, så Signe, Sine og Sara Møldrup Thejls deles om 

planlægningen. Der arbejdes videre med planlægningen. 

9.3.3.  Japan 

Signe: Har kontakten til Jørn Borup og Elisabeth Faber. Det er planen, at Japan-kurset skal 

løbe af stablen omkring påsken 2016. Vi tilstræber, der kommer information i ’Religion’ nr. 2 

(næste nummer) 

9.3.4.  USA 

Plan: efteråret 2017 (tilstræbes i uge 41 og halvdelen af 42). Kirsten har kontakt til Niels Bjerg 

Poulsen. Vi arbejder videre.  

 

9.4. Udviklingskurser, jf. mail fra Christian Vollmond (videresendt 25/3) 

Materialer er udsendt fra ministeriet om indsatsområder. For religion er det: 1. Religionsfaiglighed 

– faglige overgang (ide om at søge i fællesskab med AU/Lene Kühle – faglige overgange og 

propædeutik. Signe er tovholder med Lene Kühle) 

2. Vi søger til skriftlighed omkring opgaveformulieringer og bedømmelser (SRP, projektopgaver, 

SSO. Kirsten er tovholder). 

9.5. Regionalkurser 

9.5.1.  KS-kursus om kulturmøder 

Punktet udsættes, da Stine er fraværende 

9.6 Politiken kursus-forespørgsel. 

Der er enighed i bestyrelsen om, at Kirsten siger ja-tak til at fortsætte samarbejdet. Det bliver 

Politikken/Per Michael Jespersen, der kommer til at stå for planlægningen. Det kommer til at hedde ’I 



samarbejde med religionslærerforeningen’. Vi vil anbefale, det bliver i november – formodentlig som 

endags-kursus (passende afstand fra radikaliseringskurset).  

10. Emner til Nyt fra Bestyrelsen 

- Vi søger to udviklingskurser 

- Om samarbejdet med socialstyrelsen til forebyggelse af radikalisering (opfølgning på Kirstens svar på 

fb på medlemsforespørgsel). 

- om samarbejdet med Politiken. 

 

11. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden 

Valgprocedure. 

 

12. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder (datoer, steder og dagsorden til det førstkommende) 

Vi afventer med endelig fastlæggelse af datoer for to-dages møde i slut aug/start sept. Diskussion om 

fordelen ved fre-lør i stedet for søn-man. Sidste weekend i aug og første weekend i sept er i spil. Birgit 

ønsker, vi flytter til sidste weekend i august. Vi foreslår Skanderborg Vandrerhjem til overnatning i sept. 

Evt møde på Skanderborg VUC. Næstformanden har ansvar for, at det er fastlagt før sommerferien (evt. 

brug af doddle)  

- Novembermødet 2015 – her satses på Hotel Plaza, Odense igen (Kirsten koordinerer).  

 

13. Eventuelt 

- Vi forsøger hver især at undersøge alternative muligheder for afvikling af valget fremover. Sine, Signe 

og Kirsten er arbejdsgruppe. (Diskussion om, om vi på længere sigt skal tænke på andre valgformer, 

dette kommer på som et selvstændigt punkt til næste møde).  

Kirsten svarer på henvendelse på fb om radikalisering og socialstyrelsen. 

-Stine: Husk at videresende logo-materiale til alle bestyrelsesmedlemmer. 

Vi diskuterede proceduren for referatgodkendelse og referatets offentliggørese på EMUen. Punktet 

skal tages op på et kommende møde, hvis der skal ske ændringer i den nuværende forretningsorden. 

 

 

  



Bilag 1: Referat fra sidste møde 

Referat bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen 16. januar 2015 
 

14. Tilstede: Birgit Andersen (BA), Gunnar Lundgaard (GU), Kirsten Falkesgaard Slot (KF)Peter Jensen (PJ), 

Signe Elise Bro (SB), Sine Camilla Jensen (SI) og Stine Svalgaard Larsen (SS) 

15. Referent: Sine Jensen/Kirsten Falkesgaard Slot 

Ordstyrer: KF 

16. Dagsorden er godkendt; med følgende nye punkter:  11.3.2: Politiken kursus. 12. Hvor hjemmesiden 

også behandles. 

17. Referatet fra sidst er godkendt og tilgængeligt på EMU’en. 

18. Meddelelser fra (den fungerende) formand, næstformand og andre 

Der er ingen meddelelser 

19. Konstituering  

Genvalgt for 2 år: 

Valgresultatet 

Signe Elise Bro: 56 

Sine Camilla Jensen: 50 

Gunnar Lundsgaard: 46 

Stine Svalgaard Larsen: 42 

Valgt for 1 år til den ledige post i bestyrelsen: 

Birgit Andersen: 40 

Suppleantvalgt: 

Sara Møldrup Thejls: 28 

Øvrigt: 

Bent Jørgensen: 23 

 SB: Alle i bestyrelsen skal have en post og gerne med en nogenlunde ligelig fordeling mellem opgaverne.   

1. Formand SB 

2. Næstformand KF 

3. Redaktion. SJ, BA & SS. Ansvarshavende redaktør SJ. 

4. Anmelderredaktør SS 

5. Kasserer + Sekretær GU 

6. Pædagogisk samarbejdsudvalg PJ 

7. Kursusansvarlig (inkl. Kursuskasserer) KF 

8. Den ansvarlige for kontakten til regionalsekretærerne BA 

9. Kommunikationsansvarlig (hjemmeside, EMU-kontakt m.v.) SS 

10. Menige medlemmer af redaktionen PJ 

11. Kontaktudvalg/ Den ansvarlige for kontakt til universiteterne SB 

12. Fællesudvalg GU 

13. Fagligt forum SB 



14. EFTRE + Skandinavisk samarbejde Elisabeth Faber 

20. Til forretningsordenen skriver SB følgende: den kommunikationsansvarlige sender efter bestyrelsen 

har godkendt referatet, referatet til EMU’en. Det er i første omgang referenten, der indenfor en uge 

efter afholdt møde, sender referatet til godkendelse i bestyrelsen.  

Referater skrives efter tur idet formand og næstformand er undtaget fra pligten. Næstformanden 

fungerer som dirigent. 

21. Evaluering af valget  

Bestyrelsen tager den lave valgdeltagelse til efterretning og overvejer tiltag, der kan hæve 

valgdeltagelsen. Selve valgproceduren fungerede fint. Medlemsnummer står ikke på bagsiden af 

Religion i 2014. GU beder Michael fra trykkeriet om at genoptage PBS nummeret på numrene i 2015.  

Valgperiode  (15-30. November) kommer fremover på bladets omslag. Desuden vil der i blad nr. 3 være 

en stemmevejledning i bladet. 

22. Økonomi  

Årsregnskabet for 2014 er ikke færdigt endnu, men Jakob Vittendsdorffs budgetopfølgning fra 14/11 

viser ingen overraskelser. Medlemsstatus d.d., efter at kontingentgirokort er gået ud, og nogle har 

meldt sig ud er (tal fra 13/11-2014 i parentes):  

Mdl. 1/1 643 (604), mdl. ½ 112 (163), Abm. 50(54), alt 800 (819).   

Vi prøver at lave helsides annoncer i bladet til foråret, hvor nye medlemmer vil få resten af året gratis. 

Kassereren har i 2014 brugt 12 timer til at indberette en fuldmagt til NETS mod hvidvaskning. 

Bestyrelseshonorering: Bestyrelsen laver en rammebeslutning, der godkender en timeafregning på 

mellem 50 og 80 timer. GU gennemgår bestyrelsesmedlemmernes tidsregistrering og udregner 

derudfra fordelingen af midlerne og fremsender blanket til afregning til medlemmerne. 

23. Bladet  

Orientering ved redaktøren om de kommende numre af Religion. Der vil være flere tema numre i det 

kommende år. 

24. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora 

24.1. Der er møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg 20/1 2015 PJ deltager. Der er 

bestyrelsesseminar 11/3 i Fredericia, her deltager PJ og evt. BA 

24.2. I Fagligt Forum  23/2 er der møde i Odense, hvor SB deltager. 

24.3. Samarbejde med universiteterne (SB/KF) 

SB har talt med AU om nyt fagdidaktisk fag. Samarbejdet vil udmunde i eksamensopgaver der 

potentielt vil give artikler til bladet. 

SB har talt med Annika Hvithamar fra TORS; KU har udtrykt ønske om samarbejde med 

gymnasielærere i bred forstand. SB deltager i næste weekend på et TORS seminar om intern 

kommunikation.  

24.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde – der er intet nyt fra Elisabeth Faber denne gang. 

25. Efteruddannelsessituationen 

25.1. Internatkurser 

25.1.1. Kursus om radikalisering (GU) vi afventer videre planlægning til 5/2 i forhold til mødet 

med Karen-Lise Johansen Karman, souschef i kontoret for integration og demokrati. Vi vil på 

mødet med ministeriet gøre opmærksom på, at vi har planlagt kurset i efteråret og tilbyde en 

oplægsholder plads, hvis vi skønner, at det er en relevant oplægsholder.  



25.1.2. Samtidsreligion (Borup/Vejrup + SB). Intet nyt. 

25.1.3. Søsætning af nye internatkurser. Bestyrelsen diskuterer et 3 dages kursus i efteråret 2016 

og drøfter tema. 

25.2. Rejsekurser 

25.2.1. Evaluering af Ruslandsrejsekurset. 

Evalueringerne af kurset har båret præg af stor tilfredshed med kursets program og gennemførsel og der 

gives generel stor ros til Annika Hvithamar. Der er endnu ikke lavet økonomiafregning ift. Kurset. SB 

arbejder på sagen. Ligeledes vil SB udarbejde en revideret udgave af ”Gode råd til at arrangere rejsekurser” 

på baggrund af kommentarer fra deltagernes evalueringer. 

25.2.2. Japan-rejsekursus forventes afholdt påske 2016 (SB) Elizabeth Faber og Jørn Borup. 

25.2.3. Demanhur-rejsekursus med Sara Møldrup Theis og SB. SB tager kontakt til Sara og hører 

hvordan planlægningen skrider frem. Planlagt efterår 2015/16. 

25.2.4. USA-rejsekursus (KF) Planlagt efterår 2017. KF har rettet henvendelse til Niels Bjerre-

Poulsen, Professor i Amerikanske studier ved SDU. Bjerre Poulsen har udtrykt interesse for 

projektet, der tænkes at fokusere på civilreligion i USA. Der er planer om besøg i hhv. 

Washington og Texas.  

25.3. Regionalkurser/endagskurser 

25.3.1. KS-kursus i samarbejde med Historielærerforeningen og FALS overtages af SS. 

25.3.2. Politikenkursus. KS overtager samarbejdet med Politiken. 

26. Information om hjemmeside og logo-situationen  

Vi har fået logo – i hvid og lilla og i vektorformater. SS laver layout til brevhoved ppt. og andre formater. 

Foreningens bestyrelse barsler med tankerne om en hjemmeside. Formål er ikke at være 

konkurrerende til FB, eller EMU ‘en, men informerende om foreningens arbejde, kurser og artikler. 

Ligeledes ønsker bestyrelsen en portal, hvor medlemmerne let har adgang til at søge artikler fra Bladet. 

27. Drøftelse af evt. handling ifb. regeringens handlingsplan: "Forebyggelse af radikalisering og 

ekstremisme" Se www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2014/regeringen-

sk%C3%A6rper-indsatsen-mod-radikalisering-og-ekstremisme. (KF)  

Kirsten og Sine deltager i møde med Ministeriet for børn og unge 5/2 2015. 

28. Emner til Nyt fra Bestyrelsen 

Valgets resultat, konstitueringen, ny fagkonsulent  

 

29. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden 

29.1. Pga. ruslandsrejsekurset, der har optaget en stor del af formandens tid op til dette møde, har 

hun besluttet at skubbe drøftelsen af vedtægtsændringer (både hvad angår valg (bortset fra, hvad 

vi kommer frem til under evalueringen) og af regionalsekretærposterne) til næste 

bestyrelsesmøde).  

Alle bedes overveje emner til internatkursus efterår 2016 

30. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder (datoer, steder og dagsorden til det førstkommende) 

Tirsdag d. 14. april Odense: kl 10.30  

Søndag 6. september og mandag 7. september.  Åben for diskussion om sted – Skanderborg/Århus?  

Onsdag 11. november. Til forhandling 

Næste januar møde med de øvrige foreninger: 15/16 januar 2016 

http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2014/regeringen-sk%C3%A6rper-indsatsen-mod-radikalisering-og-ekstremisme
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2014/regeringen-sk%C3%A6rper-indsatsen-mod-radikalisering-og-ekstremisme


31. Eventuelt 

Når bestyrelsen deltager på fagdidaktiske kurser er det vigtigt, at der forud er en 

forventningsafstemning med kursusledelsen angående oplæggets indhold og deltagernes baggrund. 

 

  



Bilag 2: Referat fra Fagligt Forum 

Møde i fagligt forum for religion  

23. februar 2015, 15.30-18.30 – SDU 

Tilstede: Tim Jensen (lektor, SDU), Anders Bach Jensen (rektor Hasseris Gymnasium), Signe Elise Bro 

(formand for Religionslærerforeningen for gymnasiet og HF), Christian Vollmond (fagkonsulent). 

1. Præsentation af deltagere  
 

2. Valg af referent  
Christian 

3. Opsamling på fagets status  - herunder:  
Universiteterne (Tim Jensen): Har skrevet ud til studielederkolleger på de andre 

religionsvidenskabelige institutter. Ingen bemærkninger eller ønsker. 

Kompetencebekendtgørelse og sprogkrav: Tim Jensen ønskede at gøre ministeriet 

opmærksomt på, hvilke problemer religionsstudier har fået med fremdriftsreform bl.a. på 

grund af kravet om propædeutik. I Odense skal man nu operere med et 7. semester på BA, og 

da der ikke normalt er vinteroptag volder det administrative problemer og kan skræmme 

studerende væk. Han bemærkede samtidig at han i lighed med kolleger i Aarhus og 

København ikke ønskede krav om originalsprog ud, men han fandt det vigtigt at ministeriet 

var bevidst om og eventuelt hjalp med at løse eventuelle problemer pga. fremdriftsreform. 

Tim Jensen fortalte, at man på SDU p.t. udbød propædeutisk undervisning i norrønt, græsk, 

latin – tidligere også sanskrit, arabisk - men at man håbede på samarbejde med AU og 

sidstnævnte sprog.,  

Udvalget drøftede det positive i, at antallet sprog, der godkendtes til Religionsstudier, var 

udvidet og håbede, at  

rektorer, som tolker dette snævert som græsk (eller i nogle tilfælde latin), var i mindretal. 

Også Anders Bach og Signe Bro udtrykte stærk støtte til propædeutik og originalsprog som 

vigtigt for faglighed.  

Tim Jensen fortalte herudover, at man på SDU afsætter næsten et halvt semester til at træne 

de nye studerende i at skrive opgaver, og i flere tilfælde trækker den ringe kvalitet direkte 

karakteren ned i opgaver. Også kendskab til mest elementære grammatik (jf. propædeutik) 

mangler hos mange studerende.    

 

Diskussion af niveau i skriftlige opgaver (SRP+SSO)  

 

Diskussion om teori i religionsfaget på de gymnasiale uddannelser: Opfordring til 

indkredsning på universitets niveau. Fortsat et vurderingsspørgsmål – men godt med større 

konsensus. Og kan en teori forældes?  

 

Foryngelseskuren (Anders Bach): Gennemsnitsalder 35 på lærerkollegiet…  



Farligt både i forhold til eventuelle beskæringer af STX og i forhold til aftag af fremtidige 

kandidater fra gymnasierne. 

Dannelsesfag som religion under pres pga. den store betydning økonomi o.lign. har i 

debatten 

  

Religion og medborgerskab: Det gymnasiale religionsfag burde have noget at byde ind med i 

forhold til medborgerskab, noget der drøftes også internationalt, og noget, der med fordel 

kunne bringe faget i spil i forhold til aktuelle debatter, osv.  

 

4. Overvejelser omkring eventuelle ændringer af læreplanerne i faget jf. regeringens udspil på 
området 
Diskussion herom og ideer til mulige præciseringer/ændringer i læreplan. 

Videre diskussion af etiks placering i læreplanen (jf. sidste møde) – ikke udelukke sekulær etik, men 

heller ikke gøre den obligatorisk, hvilket religionernes etik bør være.  

Overvejelser om ideer til ændring af eksamensformen på religion B – kobling mellem projekt og 

eksamenstekst? Problemer med tidspres og stor variation i vægten hhv. projekt/trukne materiale 

får ved eksamen. 

5. Efteruddannelse og udviklingsprojekter – evaluering og input 
- TEORI – opdatering i forhold til udviklingen: Opfordring til universiteterne 
- Skriftlige opgaver: Opgaveformuleringer og bedømmelser 

6. Evt. 
 
  



Bilag 3: Mail fra Stine med program for ’hendes’ kursus + forslag til debat om aflønning 
 
Kære bestyrelseskolleger 
  

Her fra influenzatågerne kommer der lige et forslag til drøftelse på næstkommende bestyrelsesmøde: 
  

Nu er vi på tværs af de tre faglige foreninger er i fuld gang med at planlægge ks-kurset på Odense 
Katedralskole i uge 6 2016 og programskabelonen ser således ud: 

  

Tema: Nye vinkler på temaet Kulturmøder i 2016 og faglig inspiration til undervisning i KS. 
 

Program: 
9.00-9.30 : Kaffe. 
9.30-11.00: Jacob Egholm Feldt. 
11.00-12.10: Metode oplæg m. fokus på Rene Girards, Fukuyamas og Huntingtons konfliktteorier. 
12.15-13.00 Frokost 

13.00-14.15  Hans Henrik Fafner Weekendavisen 

14.15-15.30 Gruppearbejde hvordan gøres faget anvendelsesorienteret? Inspiration til undervisning i 
praksis. Hvad kan I bruge oplægsholdernes oplæg til i jeres undervisning. Hvis I har et godt forslag kan I 
lægge det i dropbox. 
15.30-16.00 Fagkonsulenter: Hvad sker der i KS faget? 

  

Jeg skal nok uddybe vore planer for jer på næste bestyrelsesmøde. 
  

Jeg er godt klar over at dette kursus ikke er et af de tunge drenge, hvad angår planlægningsbyrden MEN jeg 
vil imidlertid gerne om ikke vi kunne drøfte vilkårene for aflønning vedr. planlægning af disse kurser. 
Som jeg har forstået det så er hele planlægningsarbejdet for egen regning (undtagen kørsel) og så får man 
for de timer som kurset varer, hvis man er tilstede her. 
Mit forslag er at vi har aflønningstakster for kurser (afhængig af kursets størrelse) som man får udbetalt for 
det planlægningsarbejde man laver (evt. med en mer-aflønning, hvis man er tilstede på kursusdagen(e). 
  
  

Grunden til dette forslag er: Det er jo i selve planlægningsfasen op til et kursus at man bruger en masse 
timer, kørselstid/ mødetid/ mailkorrespondance/ møder med oplægsholdere osv. og alle de timer er pt. 
ikke en aflønning værd. Hvis jeg skal tage fri fra arbejde mindst 3 dage i planlægningsfasen for at køre til 
Odense eller KBH for at deltage i disse spændende planlægningsmøder så ville jeg mene at det gav mest 
mening hvis aflønningen af kursusplanlægningen blev knyttet til planlægningsfasen. OG Jeg er selvfølgelig 
godt klar over at jeg et langt stykke hen ad vejen skal lave dette arbejde fordi jeg brænder for 
bestyrelsesarbejdet og for foreningens fremme og det gør jeg virkelig også men en forberedelsessats på 
eks. 10 timer for et 1-dagskursus, 20 timer for et 2-3 dags kursus osv. ville i mit tilfælde vise at man som 
forening også værdsætter vores store forberedelsesarbejde i forbindelse med planlægningen af kurser. 
HERUDOVER mener jeg som sagt også at der børe være en aflønningssats for at man deltager i kurset. 
Dette ansvar og den planlægning der ligger bag sådan en kursusdag(e) er langt større end hvis vi skulle have 
planlagt en almindelig undervisningstime (som vi i øvrigt også får forberedelse for ;) så det synes jeg kun er 
rimeligt. 
Jeg har altid arbejdet efter devisen at jeg ikke skal sælge min arbejdskraft for billigt og et laaangt stykke hen 
ad vejen mener jeg også at min indre religionsildsjæl ikke kræver meget økonomisk for det store arbejde 
som jeg mener at vi som bestyrelsesmedlemmer gør i/ for denne dejlige forening men jeg mener at vi kan 
lave en lille forbedring af vores arbejdsvilkår her. 
  



Jeg håber ikke jeg står HELT alene med denne holdning og håber at I er villige til at drøfte dette forhold når 
vi ses i april. 
  

Kh fra Stine 


