Referat fra bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen
20.-21. januar 2017
Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C.
Tid og dato: 20. – 21. januar 2017. Mødet begynder fredag kl. 11.30. Lørdag er der
fællesmøde med de to andre religionslærerforeninger kl. 9.00; det slutter med en frokost, der
begynder kl. 12.
Tilstede: Signe Elise Bro (SB), Peter Jensen (PJ), Kirsten Slot (KS), Sine Jensen (SI),
Thomas Thomsen (TT), Ann- Louise Ljungcrantz (AL) og Birgit Andersen (BA).
1. Referent: Birgit
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes med tilføjelse af punkt 12 (samarbejde med universiteterne)
3. Godkendelse af referat fra sidst
Gennemgang af proceduren for referatgodkendelse for nye medlemmer:
1. Referenten rundsender referatet inden en uge.
2. Fra modtagelsesdatoen har de andre bestyrelsesmedlemmer så en uge til at
respondere.
3. Alle responderer – om ikke andet så med et ’godkendt’.
4. Referenten retter til og sender rundt igen. (Denne gang behøver man ikke godkendt
formeldt, men dels skal alle ha’ det endelige referat, dels skal man lige ha’ en chance for
at tjekke, at ens rettelser er blevet korrekt inkorporeret.
5. Den kommunikationsansvarlige sender referatet til EMU-redaktøren + lægger det op
på vores hjemmeside.
Derefter blev referatet fra septembermødet godkendt (af medlemmer, der sad i
bestyrelsen i 2016).
4. Konstituering
Formand: SB
Næstformand: KS
Redaktør af ’Religion’: SI
Anmelderredaktør: BA
Menige medlemmer af redaktionen: PJ, TT, AL
Kasserer: KS
Sekretær: SI
Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS – formelt samarbejde med GL og de andre faglige
foreninger): PJ

Fællesudvalget (Alle der underviser i kristendom på tværs af organisationer): TT
Fagligt Forum: SB
EFTRE (Europæisk samarbejdsudvalg): AL
Ansvarlig for kontakten til regionalsekretærerne: PJ
Kontakt til universiteterne: SB
Kommunikationsansvarlig (bl.a. EMU-kontakt og hjemmesideredaktør): TT
Kursusansvarlig: BA. AL og TT er med i kursusudvalg.
Valgudvalg: Formand og kommunikationsansvarlig
5. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder (datoer, steder og dagsorden til det
førstkommende + evt. overvejelse om hvorvidt fagkonsulenten skal inviteres)
- Søndag d. 23/4 kl. 12.00 til mandag d. 24/4 kl. 13 (frokost kl. 12). KS kontakter
Skanderborg Vandrehjem.
- På aprilmødet vedtages endelig dato for september-møde i forbindelse med
endagskursus (Kursusudvalget)
6. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
6.1. GL-prisen: Gennem medierne er det kommet formanden for øre, at de faglige
foreninger har modtaget GL-prisen, men formanden har ikke modtaget direkte
henvendelse fra GL.
7. Økonomi
Gunnar Lundsgaard (afgående kasserer og sekretær) deltog i mødet under dette punkt
mhp. overdragelse efter indgåelsen af aftale med Dansklærerforeningen:
Alle bilag skal fremover sendes til KS, som sender videre til Dansklærerforeningen.
Dansklærerforeningen tager sig af ind- og udmeldelser: OBS! Der skal ny kontaktperson på
EMU efter Gunnar Lundsgaard (både kontaktformular og indmeldelsesformular) SI tager
kontakt. På aprilmødet skal sekretærpostens fremtidige indhold drøftes, da de
væsentligste opgaver er overgået til Dansklærerforeningen.
Der er endnu ikke åbent for ansøgning til Tips & Lotto-midler. Gunnar vil senere vise KS,
hvordan disse søges. Gunnar Lundsgaard har lovet at være ansvarlig for dels at holde øje
med ”Åbningen” af ansøgningerne og for at søge for i år.
KS overtager foreningens nemID erhverv (Gunnar Lundsgaard som administrator opretter
KS, hvorefter KS gøres til administrator).
Der er lavet ny blanket til indberetning af rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer
(rundsendes på mail af Gunnar Lundsgaard).
Ny procedure vedtages: Når bestyrelsesmedlemmer godkender det rundsendte referat
efter hvert bestyrelsesmøde, sender man samtidig blanket for rejseudgifter til KS.
Herefter indsamledes bestyrelsesmedlemmers timeregnskab for 2016 (kun for’gamle’
bestyrelsesmedlemmer). KS kontakter tidligere bestyrelsesmedlem Stine Svalgaard og
beder om hendes timeregnskab.
8. Bladet

Blad nr. 1/2017 er undervejs. Det er delvist et temanummer om Luther. Inden for de
næste par uger rundsender Si produktionsplan.
8.1. Fastsættelse af honorarer til bidragsydere til bladet:
Artikel (7-10 sider): 800
Artikel – kortere: 600
Ved flere forfattere deles honoraret.
Fra kollega til kollega (3-4 sider): 400
Kortere 200
Anmeldelser 250
Kortere anmeldelser (1 side) 150
Oversættelser aftales fra gang til gang
Billeder/illustrationer kan honoreres. Honorarer aftales fra gang til gang.
Honorarerne udbetales som elektroniske gavekort. Honorarstørrelsen offentliggøres i
bladet.

9. Drøftelse af regionalrepræsentanternes rolle og funktion
Punktet udskydes til april-mødet. AL undersøger, hvordan regionalsekretærernes rolle er i
andre faglige foreninger
10. Drøftelse af mulig søsætning af en ny ”Religion efter Reformerne”:
Punktet udskydes til aprilmødet. Vi undersøger behovet for en ny bog til fagdidaktik.
11. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
11.1.
PS.
Intet nyt. Næste møde er medio marts.
11.2.
Fagligt Forum.
Der har ikke været møde siden sidst.
11.3.
Samarbejde med universiteterne
Odense: Møde 7/12 2016. SB og KS deltog. SDU vil gerne samarbejde med foreningen.
De vil gerne være opmærksomme på specialer, der kan skrives om til artikler til vores
blad. Ligeledes blev en oversigt over specialer skrevet i indeværende år, drøftet.
Specialer afleveres nu alle samtidig, og det kunne være interessant for Bladets læsere
at vide, hvad der skrives om på Universiteterne. Vi undersøger videre omkring en liste
over specialer fx på vores nye hjemmeside.
SDU talte for at genoplive et udvalg for samarbejde blandt religionsundervisere på
tværs af uddannelser.
AU: SB har haft kontakt til Marie Vejrup. AU arbejder på et projekt, hvor der søges
midler gennem en EU-pulje. Projektet handler om ’konservativ religion’ og forholdet
til det moderne samfund. Foreningen er medansøgere. Projektet kan evt. munde ud i
et temanummer af bladet senere. SB deltager i møde med AU igen i løbet af foråret.
11.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde. Elisabeth Faber er genvalgt til EFTREs
forretningsudvalg. Det besluttes, at foreningen gerne sender to deltagere (Elisabeth

Faber og AL – jf. konstitueringen) til fremtidige møder. AL tager kontakt til Elisabeth
Faber.
11.5.
Fællesudvalget
Der er møde i biskoppernes fællesudvalg 14-15. marts. TT deltager.
12. Forslag fra SDU om at genoplive et udvalg for samarbejde mellem universiteterne og
gymnasierne.
se under punkt. 11.3
13. Efteruddannelsessituationen
13.1.
Internatkurser
Intet nyt
13.2.
Rejsekurser
intet nyt
13.3.
Andre kurser (i samarbejde med andre)
Forespørgsel fra Peter B. Andersen TORS, om vi er interesserede i at samarbejde om et
kursus med Arshia Sattar fra Indien om kønsroller i Ramayana.
AL kontakter Peter B. Andersen mhp. at afdække, om vi er interesserede i et samarbejde
om et dagskursus og indholdets underviningsrelevans for vores medlemmer.
13.4.
Regionalkurser
Intet nyt
13.5.
Udviklingskurser
Vi har indberettet regnskaber for de to udviklingskurser, vi har haft i 2016. Kurset i
originalsprog har affødt, at SB skal holde foredrag på AU for studerende, og SDU har
vist interesse.
Kurset om skriftlighed er udviklet, men ikke gennemført pga. Reform og manglende
tilmeldinger. Ministeriet har godkendt regnskaberne.
14. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
I næste blad informeres om: Konstitueringen, velkommen til to nye
bestyrelsesmedlemmer, det nye læreplansudvalg udpeget af ministeren, samarbejde med
Dansklærerforeningen vedr. Administration og økonomi, planer om endagskursus i
september og internatkursus i 2018.
15. Færdigplanlægning af fællesmødet lørdag
16. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
Hjemmeside
Regionalsekretærer
Valg

17. Eventuelt
intet.

REFERAT FRA FÆLLESMØDE MED RELIGIONSLÆRERFORENINGERNES BESTYRELSER –
LØRDAG D. 21. JAN
Læreruddannelsen:
Fremgang i ansøgere til læreruddannelsen efter flere år med fald. Ny uddannelse, som
startede i 2013 er blevet undersøgt af teknologisk Institut med særligt fokus på
kompetencemålsstyring og almendannelsesperspektivet.
Formuleringen af kristendomsfaget er i den nye uddannelse: Almendannelse:
Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. Dette har ført til en del diskussion om,
om faget har monopol på almendannelsen.
Bedømmelse af kompetencemålsstyring på baggrund af afholdte eksaminer: det fungerer.
Styringslogik: ’kompetence-kæden’. Målstyring skaber også udfordring for helhed i faget. Der
er ikke entydig begejstring!
Almendannelse – politiske signaler, om at det skulle i fokus, men KLM er (i praksis) faldet fra
17 til 10 ECTS – viser rapporten fra Teknologisk Institut . Konsekvens: pålæg om at sætte
mere fokus på almendannelsen.
Det der tidligere hed linjefag, hedder nu undervisningsfag, men der er færre ECTS, og dermed
mindre faglig ballast for de nyuddannede lærere. Foreningen synes, det er bekymrende.

Religionslærerforeningen for Folkeskolen
Der har kørt forsøg rundt omkring med nye prøveformer – en prøve med selvvalgt
problemstilling, synopsislignende aflevering. Der har været overvejende tilfredshed, der hvor
man har prøvet det, fordi den matcher den undervisningsform der finder sted.
Nogle politikere vil gerne have fælles prøveform i re-his-samf. (mest interesse i friskolerne)
Erfaring: indhold af prøven har gjort at kristendomskundskab har fyldt mindst.
Foreningen arbejder ikke for, at den fælles prøve skal være permanent.
Skolesituationen generelt: flere langtidssygemeldinger og flere forlader Folkeskolen
permanent. Man mener mere det skyldes regeringsindgrebet i forb. med konflikten end
folkeskolereformen.

Flere elever søger mod friskoler, og nogle steder er der lange ventelister.Ikke nødvendigvis
pga skolereform, måske snarere kommunalreform (forældre ønsker at bevare små skoler i
nærområdet).
’Digital folkeskole’: opleves som et rigidt system. Undervisningsforløb skal tastes ind for hver
enkelt elev.
Foreningen arbejder sammen med tænketanken ’Sophia’: konferencer bl.a. omkr. New Public
Management i skolerne. Samarbejde mellem folkeskole, folkekirke og skole & samfund – debat
om hvad vi skal bruge skolerne til. Håber djøficering af folkeskolen er på vej den anden vej
igen. Vil fremme folkelig ’modstand’ på styringsformen.

Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF
Vigtigste aktiviteter: Fagkamp i foråret – læserbreve mod sammenlægningen af Religion, old
og historie.
Læreplansarbejde i efteråret.
Nu: Vi afventer med spænding resultatet af Undervisningsministerens udvalg omkring
lærerplanerne. Formålet og arbejdet i udvalget synes uklart.

Næste års møde: Dato fastsættes til 20. Jan 2018

