
Referat bestyrelsesmøde d. 4.9.14 
Sted: Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M 

Tid og dato: 4. september 2014, kl. 10 – 17  

Til stede: Gunnar, Peter, Signe, Stine, Sine og Kirsten 

Dagsorden 

1. Referent: Kirsten 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Dagsordenen godkendes. 

3. Godkendelse af referat fra sidst  

Referatet godkendes. 

4. Meddelelser fra formand, næstformand og andre 

Fagkonsulentstillingen er slået op. (Frist 21. september med start 1. november). Den bliver slået op med tre 

fag: religion, historie og filosofi.  Bestyrelsen har over sommeren set med bekymring på perioden på 4 

måneder, hvor stillingen ikke har været slået op. Vi beklager ligeledes, at vi endnu engang ser en 

nedskæring i fagkonsulenternes timetal. 

Jakob Skov-Madsen har i situationen indvilliget i at organisere de fagdidaktiske kurser i religion og filosofi. 

Det er med beklagelse, at foreningen erfarer, at disse fagdidaktiske kurser er blevet beskåret, da det 

uvægerligt vil forringe kandidaternes fagdidaktiske og pædagogiske uddannelse og kunnen.  

Foreningen vil forhåbentlig være til stede til begge fagdidaktiske kurser uge 39 og uge 47. Torsdag d. 25. 

september (Stine undersøger nærmere) i Nyborg + torsdag d. 20/11 (KS). Signe vil lave ppt. til 

præsentation. 

5. Nyt fra Bestyrelsen i næste blad 

Bestyrelsen har diskuteret problemerne vedr. det manglende/sene opslag af fagkonsulentstillingen + 

nedskæringerne i timetallet.  

Bestyrelsen ønsker at gøre det klart for ministeriet, at fagkonsulenten er en væsentlig funktion for 

kvalitetssikringen af faget. Vi er har forståelse for, at undervisningsministeriet er underlagt sparekrav og 

opmærksomme på, at man har et ønske om optimering generelt i sektoren, men man må nødvendigvis 

tydeliggøre, at fagkonsulenternes opgave er overordentlig væsentlig bl.a. fordi de er garanter for en 

national ensartethed i studentereksamen. Ligeledes sikres globaliseringskrav i fagligheden, ligesom 

fagkonsulenterne også har en vigtig rolle at spille i forhold til den generelle omstillingsproces i 

uddannelsessektoren. 

Formanden udfærdiger en fælles kommentar til medlemmerne i næste nummer af bladet og 

bestyrelsesrepræsentanten i PS vil tage emnet med til nærmere drøftelse i netop PS. 

Yderligere vil det af næste nummer fremgå, at bestyrelsen har vedtaget, at par med samme adresse begge 

får medlemskab til ½ pris. 



6. Økonomi 

Medlemskartoteket viser et medlemskab på 799 kolleger. Heraf 603 almindelige medlemmer, 148 er 

lærerkandidater og pensionister og slutteligt abonnerer 48 øvrige på bladet. Regnskabet viser en solid 

validitet. Underskuddet bliver mindre end budgetteret pga. ministerielt tilskud. Der har været en udgift ud 

over budgettet til aktiviteter i EFTRE, et arbejde vi finder overordentlig vigtig. 

Formand og kasserer gives mandat til, at forlænge samarbejdet med bogholder Jakob Vittendorf i 

kalenderåret 2015/16. 

7. Bladet 

Redaktøren er blevet kontaktet af Thomas Brandt Fibiger fra Moesgaard Museum med forslag til et 

temanummer om døden og de dødes liv. Redaktøren får fuld opbakning til at fortsætte samarbejdet om et 

spændende temanummer. 

Redaktøren præsenterer nye tiltag i bladet – ”Åndehullet”, der er små smilehuller, interessante indfald og 

gætterier.  

Anmelderredaktøren vil støtte fokus på anmeldelserne af nogle af de elektroniske materialer, der eksisterer 

til faget. Igen opfordrer bestyrelsen til at kolleger med en anmelder i maven kontakter os.  

8. Bladet på EMU’en/anden materialeplatform 

Foreningen tildeles et beløb fra ministeriet på 25.000 i tidsskriftstøtte, med den klausul, at materialet skal 

registrere på materialesamlingen. Vi har tidligere lagt materialet ud i det efterfølgende års første måneder. 

Fremover vil bestyrelsen arbejde på at få lavet en hjemmeside, som skal fungere som foreningens 

hjemmeside og et digitaliseret udgave af Bladet.  

Vi arbejder samtidig i at skabe os et nyt logo – Stine vil til næste møde (13. – 14. november 2014) have 3 

forskellige forslag til dette, ligesom hun vil undersøge mulighederne for at finde en kvalificereret 

administrator af sitet.  

I denne sammenhæng undersøges det hvorvidt Tryk-Team – vores nuværende trykkeri - har et kvalificeret 

løsningsforslag. 

9. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora 

9.1. Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Møde planlagt 17/9 2014 

Dagsordenen for mødet foreskriver, at Anne Grethe Larsen og Eva Pilgaard Haue fra UVM vil tale om 

det reviderede pædagogikum, fagkonsulentsituationen, samt orientere om det varslede 

”serviceeftersyn” af de gymnasiale uddannelser som helhed.  

9.2. Fagligt Forum 



Der har ikke været afholdt møder i dette udvalg, hvilket bestyrelsen beklager. Vi håber at en 

kommende fagkonsulent fremadrettet vil benytte sig af samarbejdet og opprioritere arbejdet i Fagligt 

Forum. 

9.3. Samarbejde med universiteterne 

Der er etableret en kontakt til Københavns Universitet – Ditte Marie Søgaard, der er deres 

kommunikationsmedarbejder. Syddansk Universitet er i godt samarbejde med regionalsekretæren på 

Fyn, Anne Bang, der i efteråret 2014 afholder kursus med fokus på etik med oplægsholdere fra 

Universitetet. Signe har god kontakt til Århus Universitet, der nu opretter en kandidatuddannelse i 

didaktik, hvilket bestyrelsen glæder sig over. 

Bestyrelsen foreslår, at universiteterne får ½ sides gratis informationsplads i bladet, hvor de kan gøre 

opmærksom på hvad de kan tilbyde vores kolleger og dermed elever. 

Vi vil som forening ligeledes gerne have universiteterne til at oprette og formidle en foredragsbank. De 

vil gerne have gode statistikker vedr. at få kandidaterne i arbejde, så det kunne klart være en 

erhvervsorienteret tilgang for Universiteterne. 

9.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde 

Bestyrelsen arrangerer møde 18/10 2014 for forretningsudvalget i EFTRE i København. 

Elisabeth Faber rejser, på vegne af bestyrelsen, til Klingethal, Tyskland i 6. – 10. oktober for at deltage i 

seminar med folk fra hele Europa med temaet: Intercultural education and the religious dimension. 

Bestyrelsen er glade for dette engagement fra Elisabeths side.  

10. Efteruddannelsessituationen 

10.1. Internatkurser 

Status på B-niveaukurset 

Kurset er færdigplanlagt og der er flere end 60 tilmeldte.  

 Status på radikaliseringskurset 

Kurset er stadig under planlægning 

Kursus om samtidsreligion 

Signe arbejder med et kursus om samtidsreligion i samarbejde med Jørn Borup.  

 KS-kursus 

Forespørgsel om samarbejde med FALS og historielærerforeningen om kursus i efteråret 2015. Sine bliver 

kontaktperson. Væsentligt, at kurset ikke lægges samtidig med radikaliseringskurset. 

 



10.2. Rejsekurser 

Status på Ruslandsrejsekurset. 16 rejsende og 2 rejseledere der rejser 4. januar 2015.  

  Nye rejsekurser i søen? 

Der drøftes forskellige muligheder vedr. fx kognition/mystik. Signe tager kontakt til relevante kræfter! 

Derudover lægger bestyrelsen op til en åben og uforpligtende brainstorm med foreningens medlemmer 

omkring eventuelle destinationer og ressourcepersoner til rejser. Facebookkolleger inddrages. 

 

10.3. Regionalkurser 

Regionalkursus ved Næstved blev desværre aflyst pga. manglende tilmeldinger. 

Bestyrelsen drøfter regionalsekretærsituationen. Bestyrelsen overvejer at nedlægge 

regionalsekretærfunktionerne og i stedet samle kursusaktiviteterne og oprette en kursusfunktion, der kan 

hjælpe kolleger ude i landet med at planlægge og organisere kurser, som man ude på skolerne får ideerne 

til. 

  Generalforsamlingskurset 

Bestyrelsesmøde torsdag 13/11 fra kl 12.30. 

Generalforsamlingskursus fredag 14/11 fra kl 12. Vi er i dialog med KU, der gerne skulle melde tilbage i 

kommende uge med detaljer til et kursus: Islam fra Kina til Danmark med Jakob Skovgaard-Petersen – om 

Islam i Mellemøsten. Niels Valdemar Vinding – om Islam i en europæisk og dermed Dansk kontekst. Ildiko 

Beller-Hann – om Kina og Centralasien. 

Generalforsamling: På valg til november: Signe, Sine og Gunnar + en nyvalgt + gerne 2 suppleanter.  

Afstemningen skal afholdes elektronisk, Signe tjekker op på udbyderen via tidligere formand Marie Louise 

Ebert. 

11. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden 

Hovedpunkterne må være diskussionerne vedr. PS + fagkonsulentstillingen. Invitation af ny 

fagkonsulent til samarbejdsmøde. 

12. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder  

Generalforsamlingen + det faste i januar – 3. fredag/lørdag i januar, steder og dagsorden til det 

førstkommende. Frederiksberg Gymnasium. Torsdag 13. november 2014. 

13. Eventuelt 


