Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i
Religionslærerforeningen d. 19.-20. januar 2018

Initialer: Signe: SB, Sine: SI, Jesper: JØ, Kirsten: KS, Birgit: BA, Ann-Louise: AL, Thomas: TT

1. Referent: TT
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Konstituering:
SB: Formand
Næstformand: KS
Redaktør: SI
Anmelderredaktør: JØ
Menige medlemmer af redaktionen: BA (ansvarlig for Kollega til kollega), TT (AL) (suppleant Mads
Hammer indtræder som menigt medlem af redaktionen)
Kasser: KS
Sekretær: arbejdsopgaver skrives ind under ændringerne hos Kommunikationsansvarlig
Pædagogisk samarbejdsudvalg: KS (suppleant AL)
Fællesudvalg: TT
Faglig forum: SB
EFTRE: AL er kontakten til EFTRE (men arbejdet er udliciteret til Elisabeth Faber. SB skriver til Elisabeth
og inviterer til kaffe på næste bestyrelsesmøde)
Ansvarlig for kontakt til universiteter: Århus: SB og JØ Odense: SB, København: AL
Kommunikationsansvarlig: TT
Kursusansvarlig: BA med udvalg: AL, JØ og TT
Nyoprettet funktion: Ansvarlig for fagpolitisk samarbejde: AL (Der udarbejdes kommissorium)
4. Godkendelse af referat fra sidst: OK
5. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder
Dato for bestyrelsesmøde i foråret er d. 24/4-2018 – hos Thomas Helga Pedersens Gade 3,2,4, 8000
Århus C.
Efterårsbestyrelsesmøde: Afholdes i forbindelse med Generalforsmalingskursus på Christiansminde d.
6.-7. september
6. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
Ingen beskeder

7. Økonomi
I forbindelse med gennemgang af regnskab for 2017 skal det bemærkes, at der er holdt fire
bestyrelsesmøder i 2017 i modsætning til tre i 2016, og to møder med overnatning. Derfor er der en
stigning i udgifterne til forplejning og overnatning. Yderligere er der udbetalt revisionshonorar for 2015,
der ikke var blevet udbetalt 2016, ligesom der er tilbagebetalt midler til ministeriet, i forbindelse med
for meget tildelt ved udviklingsarbejde i 2016.
7.1 Nye revisorer: Der er blevet valgt to nye revisorer. Det er Nina Rasmussen og Sanna Høeg fra
Svendborg Gymnasium og HF. SB orienterer om dette i Nyt fra Bestyrelsen
7.2 Kontingentinddrivelse fra studerende.
Der er indgået aftale med bogholderiet i forbindelse med inddrivelse af kontingent. Medlemslister
vil blive gennemgået en gang om året, hvor alle, der hidtil har været på nedsat kontingent pga.
pædagogikum, bliver sat op til fuldt kontingent, da vi regner med, at alle består pædagogikum.
Formanden har skrevet om dette i Religion nr. 4, 2017 under Nyt fra bestyrelsen
8. Bladet
Der er blevet orienteret om kommende blade:
Nr. 1 2018: Tema om Religion og globalisering
Nr. 2 2018: Tema om Religion i USA
Nr. 3 2018: Tema om østens religioner
Der er diskuteret på baggrund af henvendelse fra et medlem om bladets formål og berettigelse.
Redaktøren har formuleret bladets formål således:
”Religion - Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF er i ret høj grad et medlemsbåret
blad, særlig i forhold til didaktiske artikler; idet vi ikke i særlig vidt omfang har ressourcer til selv at
forfatte indlæg. Vi har flere gange bredt opfordret medlemmer til at skrive ind, andre gange har vi
direkte henvendt os til folk, men det er ikke så nemt at få kolleger til at skrive til bladet.
Den nuværende redaktør ser det ikke som bladets fremmeste opgave at trykke kildetekster – vi gør
det ind imellem, men sjældent. Det overlader vi i ret høj grad til forlagene, diverse hjemmesider mv.
Vores formål er ej heller systematisk at producere undervisningsmateriale eller indsamle forløb. Vi
henviser - ud over Del og stjæl - til EMU’en, hvor der både er didaktisk inspiration (fx materialer fra det
sidste fagdidaktiske kursus) og undervisningsforløb, korte aktiviteter og andre idéer til
undervisningen. Redaktøren ser det derimod som vores formål at få ”videnskabelige” artikler der kan
”efteruddanne i lænestolen” og holde os fagligt orienteret, samtidig med at vi bringer didaktiske
artikler, undervisningserfaringer og indlæg der er direkte skrevet til eller af elever.”
9. Hjemmesiden/Facebook/EMU
Vi skal se på ”Vejledning til bestyrelsesarbejde” på EMU’en – den skal rettes til/slettes. Der skal ryddes
op på vores EMU-side. BA og SI tjekker dokumenter
TT opdaterer fra bestyrelsesmødet på hjemmesiden og facebooksiden med billede

SI kommunikerer med Dixon om afstemning og tilmelding til kurser på hjemmeside.
10. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
10.1.
PS
Seminar for faglige foreningers bestyrelser: 12. marts i Fredericia. Vi afventer program
Ordinært møde i PS er 9. maj hos GL på Vesterbro. AL/KS deltager
10.2.
Fagligt Forum
(udgår – intet møde)
10.3.
Samarbejde med universiteterne
(udgår – intet møde)
10.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde
Der er møde i EFTRE i Göteborg 3/3, hvor Elisabeth Faber deltager
10.5.
Fællesudvalget
Der er møde d. 21.-22. marts i Odense. TT deltager
10.6.
Møde i Reference- og faglig følgegruppe til den nationale kampagne og temauge om
fælleskab, demokrati og medborgerskab (12. januar)
KS har deltaget i møde i Referencegruppen og orienteret om det udleverede materiale rettet
mod de gymnasiale uddannelser i dansk, historie, samfundsfag og religion. Under mødet
udtrykte KS bekymring i forhold til manglen af relevant fagligt indhold i det udleverede
materiale: Dilemmaleg
10.7.
Foreningen på tværs: AL og SI har deltaget i møde i den nystartede forening, der vil arbejde
for at fremme tværfagligt arbejde på tværs af fag, faglige foreninger, institutioner, og sektorer.
Bestyrelsen finder det spændende at følge foreningens arbejde.
11. Efteruddannelsessituationen
11.1.
Flerdagskurser
11.1.1.
Generalforsamlingskursus MED PEP: Kursusgruppen arbejder videre på at få kursus d.
6.-7. september 2018
11.2.
Rejsekurser: Der er et rejsekursus til Jerusalem og Jordan på tegnebrættet i 2020.
11.3.
Endagskurser: Der er éndagskursus om KS i samarbejde med FALS og
Historielærerforeningen på Rosborg Gymnasium d. 30/1.
11.4.
Udviklingskurser: Der er ingen udviklingskursus under planlægning.
11.5.
Andre kurser (i samarbejde med andre – herunder FIP). Vi er blevet kontaktet af FALS om
samarbejde i forbindelse med kursus i december 2018.
11.5.1.
FIP i religion (Aurehøj 15. marts + Rosborg 22. marts) SB og TT deltager som
oplægsholdere på FIP med oplæg om eksamen i Rel B og brug af teori på C-niveau med
henblik på at bruge C-niveau i SRP.
11.5.2.
FIP i KS (Viby 19. april + KVUC 26. april) KS deltager med oplæg om eksamensformer
11.5.3.
Reform og Reformation
12. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
- Revisorsituationen
- Konstitution

- Kurser
13. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
- Udarbejdelse af udkast til vedtægtsændringer, jf. referatet fra Århus-mødet nov. 2017 om vederlag
til dækning af udgifter til bestyrelsesmedlemmer
- Afvikling af regionalsekretærfunktionen
- Valg?
- Udkast til ny kommissorieoversigt (AL og SB)
- BA holder foredrag om, hvad vi har på EMU’en
- Drøftelse om vores deltagelse i januars fællesmøde. Evt. genåbning af konstitueringen og valg af
en/flere repræsentanter til dette.
14. Eventuelt
Intet under eventuelt

