Referat af bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen
Sted: Danhostel Skanderborg, Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg
Tid og dato: Søndag den 23/4 kl. 12.00 til mandag d. 24/4 kl. 13 (frokost kl. 12).

Tilstede: Signe (SB), Sine (SI), Birgit (BA), Ann-Louise (AL), Thomas (TT) og Peter (PJ).
Afbud: Kirsten (KS).

Dagsorden
1. Referent: PJ.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde finder sted torsdag den 21. september kl. 15 på Christianshavns Gymnasium.
Årets sidste møde finder sted onsdag den 29. november kl. 11 hos TT i Århus.
5. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
Der var ingen meddelelser.
6. Økonomi
Intet nyt pga. afbud fra KS.
7. Bladet
SI gjorde rede for planerne for Religion nr. 2 2017. Idéerne til Religion nr. 3 og nr. 4 blev også drøftet.
7.1. Materialeplatformen
SI lægger snarest muligt Religion nr. 1-4 2016 på Materialeplatformen.
7.2. Tidsskriftstøtte
KS søger støtte til bladet, når UVM åbner for ansøgning.
7.3. Abonnement og medlemskontingent
Bestyrelsen beslutter at fortsætte med det eksisterende abonnement og medlemskontingent.
8. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
8.1. PS
KS deltog i mødet i GL den 16. marts 2017, hvor bl.a. udmøntning af reformaftalen og udkast til de
nye læreplaner blev drøftet.
8.2. Fagligt Forum
Der har ikke været møde i Fagligt Forum.
8.3. Samarbejde med universiteterne
SB har haft møde med Jørn Borup på Århus Universitet og drøftet religionsfaget i
ungdomsuddannelserne og på universiteterne og et evt. samarbejde om sommerkurser. SB har
desuden været i kontakt med de religionsvidenskabelige foredragsforeninger på universiteterne og
tilbudt at hjælpe med at formidle deres foredrag.
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8.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde
Elisabeth Faber har repræsenteret Religionslærerforeningen på et møde i Athen i marts, hvor man
er begyndt at planlægge den næste konference, der finder sted i Dublin i 2019, arbejdstitlen er
”Religious Education – Reconciling Realities”. AL var forhindret. EFTRES kommissorium blev
justeret med små ændringer. Elisabeth vil gerne, at bestyrelsen løbende bringer oplysninger om
EFTRE og reklamerer for konferencen i Dublin.
8.5. Fællesudvalget
TT deltog på et møde i Odense i marts.
Efteruddannelsessituationen
9.1. Internatkurser
Bestyrelsen overvejer at lave et internatkursus den 1.-2. marts 2018 og et
generalforsamlingskursus i efteråret i 2018.
9.2. Rejsekurser
Muligheden for at begynde at arrangere rejsekurser igen blev drøftet. USA og Israel/Jordan i
efteråret 2019 blev nævnt som mulige rejsemål.
9.3. Andre kurser (i samarbejde med andre, herunder FIP).
Kursus om religion og globalisering på Christianshavns Gymnasium den 22. september 2017 er ved
at være færdigt. Kurset annonceres i næste blad og på Facebook.
Gratis fyraftenskursus om hinduisme på KUA den 3. oktober 2017 er også på plads.
Bestyrelsen har været glad for at samarbejde med fagkonsulenten om FIP og ser frem til
samarbejdet om fremtidige FIP-kurser.
9.4. Regionalkurser
Der er ingen aktuelle planer om nye regionalkurser.
9.5. Udviklingskurser
Der er ingen aktuelle planer om nye udviklingskurser.
Drøftelse: Hvad skal der ske på hjemmesiden?
Bestyrelsen drøftede hjemmesiden og lavede en række mindre rettelser på denne. SI og TT følger op på
en række praktiske problemer. Bestyrelsesmedlemmerne skal hver især holde hjemmesiden opdateret
indenfor det enkelte bestyrelsesmedlems ansvarsområder, jf. den aktuelle konstituering. BA laver et
udkast til rettelser på EMU’en.
10.1.
Annoncepolitik (på hjemmesiden og på Facebook)
Bestyrelsen fortsætter den hidtidige praksis om ”gratis for gratis” i bladet og den mere frie
praksis på foreningens Facebook. Religionslærerforeningen kan naturligvis ikke reklamere
gratis for tilbud, der er i direkte konkurrence med vore egne aktiviteter fx kursusvirksomhed.
10.2.
Kommunikationsstrategi
Bestyrelsens kursusansvarlige opretter begivenheder – fx kurser og valg – på Facebook.
Drøftelse: Hvad vil vi med regionalsekretærerne?
Forskellige holdninger til regionalsekretærerne blev drøftet. Bestyrelsen påtænker at stille forslag om at
nedlægge regionalsekretærerne ved næste ordinære generalforsamling i efteråret 2018. Bestyrelsen vil
i stedet opfordre medlemmerne til at kontakte bestyrelsens kursusansvarlige, hvis man har gode idéer
til regionalt forankrede kurser og evt. gerne vil være med til at arrangere. PJ forelægger i løbet af
foråret 2017 regionalsekretærerne bestyrelsens tanker med henblik på at indhente deres mening om
disse. Når tiden er inde, orienterer SB i bladet.
Drøftelse: Valgprocedurer og af opstilling af kandidater til næste valg
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Forskellige holdninger til valgprocedurer blev udvekslet. En grundigere drøftelse udskydes til næste
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen opfordres til at overveje mulige kandidater til næste valg.
Drøftelse: Hvad skal mindstekravene (herunder propædeutik) til en religionslærer være?
Forskellige holdninger til mindstekravene til en religionslærer blev drøftet.
Drøftelse: Honorar for kurser og bestyrelsesarbejde
Indtil videre fortsætter vi den hidtidige praksis, dog med den tilføjelse, at planlægning af kurser også
skal tidsregistreres fra og med bestyrelsesåret 2017. Maxgrænsen på 80 timers arbejde udover de
ordinære bestyrelsesmøder ophæves.
Emner til Nyt fra Bestyrelsen
- Regionalsekretærerne.
- Hjemmesiden. Tilmeld dig!
- Kurser, herunder rejsekurser.
- FIP, herunder samarbejde med fagkonsulenten.
Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
- Bestyrelsens deltagelse på fagdidaktik.
- Valgprocedurer.
- Opfølgning på drøftelse af regionalsekretærerne.
Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.
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