Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i
Religionslærerforeningen for gymnasiet og HF januar 2019
Sted: Dansklærerforeningens Hus, Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg
Tid og dato: Fredag d. 18. januar 2019 kl. 11.30
Tilstede: Thomas Thomsen (TT), Jesper Østergaard (JØ), Kirsten Falkesgaard Slot (KS), Sine Camilla Jensen
(Si), Lene Wittrup (LW) og Birgit Andersen (BA)
1. Referent: Birgit
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt.
4. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
Den afgående formand meddelte, at rektor på hendes skole ikke støtter eksternt arbejde, som for
eksempel bestyrelsesarbejde, og derfor vil det fremover være usikkert, om hun kan deltage i møderne.
Formanden ser sig derfor nødsaget til at trække sig som formand. Bestyrelsen tager meddelelsen til
efterretning, og ser på dette med bekymring.
5. Konstituering
SB gennemgik de forskellige poster og arbejdsopgaver, og herefter konstituerede den nye bestyrelse sig
således:
KONSTITUERING:
Formand:
Thomas Thomsen
Næstformand og kasserer:
Kirsten Slot
sekretær:
Signe Elise Bro
Redaktør:
Sine Camilla Jensen & Signe Elise Bro
Anmelderredaktør:
Jesper Østergaard
Menige medlemmer af redaktionen: Lene Wittrup, Thomas Thomsen, Jesper Østergaard, Birgit
Andersen
Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS):
Kirsten Slot
Fællesudvalg og Fagligt forum:
Thomas Thomsen
EFTRE og Skandinavisk samarbejde:
Lene Wittrup
De ansvarlige for kontakt til universiteterne:
København: Lene Wittrup, Aarhus Universitet: Jesper Østergaard, SDU: Kirsten Slot.
Hjemmesideansvarlig & Foreningens facebookside: Lene Wittrup (herunder sorterer administration
af medlemslogin + Emu-kontakt under Sine Jensen)
Kursusansvarlig:
Birgit Andersen
Repræsentanter til fællesmødet (med bestyrelserne for Religionslærerforeningerne for

folkeskolelærerne og læreruddannelsen) :Thomas Thomsen og Lene Wittrup
6. Fællesmødet med Professionsskolerne og Folkeskolen. lørdag TT og LW deltager og orienterer de andre
religionslærerforeningers bestyrelser om nyt fra vores egen bestyrelse og nyt fra faget religion i
gymnasiesektoren. TT og LW Giver et referat fra fællesmødet til næste bestyrelsesmøde.
Foreningens bestyrelse har i mange år deltaget i et ½ dags fællesmøde med Professionsskolen og
Folkeskolens Religionslærerforening og vi har både haft gode oplæg og fine debatter i dette forum.
Men med et voksende tidspres på bestyrelsens medlemmer har vi valgt, at vi fremover ikke vil deltage
med hele bestyrelsen, men sende et par repræsentanter og i stedet bruge tiden på redaktionsmøder,
planlægning og andet af det arbejde, der kræver vores samarbejde. Vi beklager også her den udvikling
vi ser, men føler os nødsaget til at prioritere bestyrelsens tid.

7. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder
fredag d. 3. maj kl. 11-17 hos TT i Aarhus
Onsdag d. 21. august – arbejdsmøde i Odense (KS arrangerer mødelokale. Tidspunkt aftales, når vi
kommer tættere på).
Tirsdag d. 1. okt. (Vi mødes i Aarhus kl. 17 og kører sammen til Gomde, hvor vi afholder kursus d. 2-3.
oktober. Vi spørger fagkonsulenten, om han vil komme på besøg – enten til mødet eller på kurset.
8. Fastlæggelse af forretningsorden
Angående procedure i forbindelse med offentliggørelse af referater fra vores møder: Vi aftaler, at
referenten har tre dage efter et bestyrelsesmøde til at gøre referatet færdigt og sende det rundt til
kommentarer og godkendelse. Resten af bestyrelsen har en uge til at kommentere og godkende
referatet. Derefter rundsendes det rettede referat rundt til endelig godkendelse, og Si lægger referatet
på vores egen hjemmeside og LW på foreningens facebookside.
Det tilstræbes, at dagsordner til bestyrelsesmøderne sendes ud 14 dage før bestyrelsesmøderne.
9. Økonomi
KS gennemgik hovedtrækkene i det nyligt afsluttede årsregnskab. Regnskabet sendes nu til vores
revisorer.
10. Bladet
Der har lige været deadline på bladet – nr.1/2019. Si udsender en produktionsplan.
SB står for dette nummers temaartikler, som handler om nordisk religion samt noget om de første
erfaringer fra den enkeltfaglige eksamen i KS efter den nye læreplan.
Blad nr. 2/2019 har deadline 1. april og bliver et temanummer om kognitionsforskning. Desuden vil der
være noget om værklæsning på b-niveau.
Vi arbejder på, at blad nr.3/2019 skal være et temanummer om religion i det nye SRP (både med
religion c og religion b).
11. Hjemmesiden/Facebook/EMU
Si har udarbejdet liste til ’oprydning’ på de mange sider på EMU med henblik på en forenkling. Hun er i
kontakt med Dixon om etableringen af en indmeldelsesformular på foreningens egen hjemmeside, så vi
derefter kan slette muligheden for indmeldelse via EMU’en. På længere sigt arbejder vi også på, at der
kan være tilmelding til kurser via hjemmesiden. BA taler med Dixon om dette.
12. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora

12.1.
Pædagogisk Samarbejdsudvalg: ingen møder siden sidst.
12.2.
Fagligt Forum: ingen møder siden sidst.
12.3.
Samarbejde med universiteterne
JØ orienterede om møde med Jørn Borup, AU.
AU tager gerne imod gymnasieklasser. Vi opfordrer til, de gør mere reklame – gerne gennem os i
vores blad eller på vores FB-side.
AU har et nyt tiltag: AU Update, som skal udbyde kurser til bl.a. gymnasielærere. Tilbuddet er dog
dyrt og vil næppe være en konkurrence til vores kurser.
Aftagerpanel – vi peger på TT som formand
Alumniforening er ikke noget, vi kan se, vi skal involvere os i
Projektet “Religion i Aarhus” skal snart opdateres. Kunne være en mulighed for at samarbejde
mellem religionslærere (i Aarhus) og AU
JØ melder tilbage til Jørn
12.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde: Elisabeth Faber har skrevet om EFTRE i Religion 4/2018,
ellers ikke noget nyt.
12.5.
Fællesudvalget
Det næste møde er i marts, ellers ikke noget nyt
13. Efteruddannelsessituationen
13.1.
Internatkurser
JØ: der er nu 4 oplægsholdere til Gomde klar:
Andreas Doktor (han er tilknyttet stedet og viser rundt og fortæller om templet – indefraperspektiv)
Mikael Aktor (Jainisme)
Jørn Borup (Emne ikke fastlagt endnu)
Jesper Østergaard (Emne ikke fastlagt endnu)
JØ undersøger, om der evt. skal/kan findes en 5. oplægsholder fra KU.
Vi overvejer, om programmet også skal indeholde ’buddhisme-bazar’ med udveksling af ideer til
undervisning.
13.2.
Rejsekurser
JØ og KS har lavet research til et kursus til Katmandu (uge 7-8 2020, formodentlig d. 8.-18. februar)
JØ orienterede om ideer til indhold
KS orienterede om kontakt til rejsebureau og prisniveau.
JØ og KS arbejder videre med en annonce til bladet.
13.3.
Andre kurser (i samarbejde med andre – herunder FIP)
FIP: Der afholdes FIP-kurser i religion og i KS i foråret 19. Bestyrelsen er ikke involveret i
kursusafvikling denne gang.
SB: tilbud fra KU om gratis kursus om Kierkegaard (4 identiske foredrag) Kurserne annonceres i
bladet
Fagdidaktisk kursus: Vi afventer kommende ændringer, som er på vej fra SDU. Foreningens
eventuelle involvering i de fagdidaktiske kurser diskuteres på næste møde.
KS: Forberedelserne til Hasseris-kurset 2019 er i gang. Bestyrelsen var repræsenteret ved

Hasseriskurset i december 2018, hvor vi glædede os over at se så mange gode religionskolleger til
et supergodt kursus. Bestyrelsen er rigtig glade for samarbejdet med Historielærerforeningen og
FALS, og vi er involveret i forberedelserne til kurset i december.
13.4.
Udviklingskurser
ikke noget nyt
14. Møde med fagkonsulenten
Aflyst pga. afbud fra Christian Vollmond.
15. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
I det kommende blad bringes formandens beretning fra generalforsamlingen i september 2018.
Konstitueringen offentliggøres
16. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
Ingen punkter på nuværende tidspunkt.
17. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

