Nyt fra bestyrelsen
Kære Kollegaer,
Velkommen tilbage til hverdagen fra en forhåbentlig veloverstået sommerferie.
Jeg håber, I er vendt tilbage med friskopladede batterier og klar til at gå i kødet på
skoleåret 2019/20. I år har vi kun har en reform at koncentrere os om, og i år kan
vi så bl.a. tage fat på at finde ud af, hvordan man vil håndtere, at Religion C nu
kan indgå som det ene fag i SRPerne på STX. Det bliver spændende at se, hvor stor
interessen bliver for at bruge Religion C som opgavefag. Signe Elise Bro og Birgit
Andersen har givet et godt bud på, hvordan man kan håndtere dette i deres artikel, der indleder dette nummer af Religion.
Her i efteråret afholder vi kurser i østlige religioner, som foregår i starten af oktober på det buddhistiske center Gomde på Djursland og ikke mindst rejsekurset
til Nepal, som foregår i uge 7 og 8 næste år. Religionslærerforeningen samarbejder også med Historielærerforeningen og FALS om det store kursus i december på
Hasseris gymnasium, Når dragen vågner. En spændende dag med Kina som tema,
der med garanti vil interessere mange. Se annoncer for bagerst i bladet.
Lige inden sommerferien meddelte Dansklærerforeningen, som hidtil har stået
for vores administration, bogholderi og medlemshåndtering, at de ikke så sig i
stand til at kunne varetage opgaverne fremover, og derfor er vi blevet opsagt med
udgangen af året. Bestyrelsen arbejder i skrivende stund intenst på at finde en ny
samarbejdspartner, der kan varetage disse store opgaver for os.
Til november er der igen valg til bestyrelsen, og alt der har med valget at gøre vil
komme til at foregå på vores hjemmeside http://religionslaererforening.com. Vi
kommer til at informere i vores facebook-gruppe undervejs, og vi vil også sende
mails ud til alle medlemmer, når valgproceduren går i gang. Som tidligere skal
der stemmes på hjemmesiden, hvor man skal være registreret bruger for at kunne komme til at stemme, så sørg allerede nu for at blive registreret, hvis du ikke
er det. Rdet foregår ved at trykke på ’Bliv medlem’ på forsiden. Registrering på
hjemmesiden giver også mulighed for at bruge artikelarkivet, som bliver opdateret i løbet af efteråret. I år har Signe Elise Bro, som gennem mange år har været
foreningens hårdtarbejdende formand, og Birgit Andersen, som bl.a. har været en
helt utrolig dygtig og effektiv kursusplanlægger og afholder, valgt at trække sig fra
bestyrelsesarbejdet, og derfor skal vi have nyt blod ind. Så kunne du have interesse i det frivillige arbejde i bestyrelsen, er du meget velkommen til at skrive til mig
på thomas.oe.thomsen33@gmail for at høre mere om, hvad arbejdet går ud på og
få afklaret om det måske er dig, der skal stille op til valget i november.
Med ønsket om et rigtig godt skoleår
Thomas Thomsen, Formand
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