
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde i Falihos 
Bakkekammen 1, 7100 Vejle. 

• 2/6-2018 

• 10.00-14.00  

 

 

 

 

Indkaldte: bestyrelsen samt Mette 

Damgaard Jørgensen (Samfundsfag-

UCL) 

  

Afbud: Bente 

 

Mødeleder: Dennis 

Ordstyrer: Dennis 

Referent: Pernille 

Dagsordenspunkter: Mål & ansvar: Referat: 

Siden sidst... At alle får delt og 

informeret om det arbejde 

der gøres mellem 

møderne. 

Rasmus:  

Produceret folkemødevideoer som 

reklame.  

Prøvevejledningsgruppen – oprydning.  

Skaffet medlemsgaver og 

medlemsrabatter.  

Været på samfundslærernes dag 

Arbejdet med årskonferencen 

 

Pernille:  

Indmeldelser på facebook 

Historiedidaktisk netværk 

Medlemshvervning  

Praktisk – folkemødet – 

overnatning/transport mm 

 

Kirstine: 

Arbejdet med bladet.  

Samarbejde med Dansk Jødisk Museum 

Anmeldelser 

 

Dennis: 

Folkemøde og paneldebat 

Arbejdet med medlemsfordele – Altinget 

og Koncentrat.  

Seminar om lempelse af Fælles Mål og 

folk i arbejdsgrupperne.  

2 bestyrelsesmøder om Dybøl Banke.  

 

Ditte: 

Arbejdet med bladet. 

Følge op på anmeldelser af bøger (man 

skal skrive anmeldelsen) 

 

Christian: 

Arbejder med prøvevejledningsgruppen  

- gang i den lige nu. 

DM i fagene – Historie – Vil gerne ind 



tidligere i processen.  

Arbejdsgruppe om lempelse af Fælles 

Mål 

 

Økonomi 

 

Bente informerer Godkendt. 

 

”Historie og samfundsfag” 

 

Blade på CFUs portal 

At få aftaler på plads for 

den kommende udgivelse 

samt beslutte om bladet 

skal udgives i samarbejde 

med CFU. Ditte og 

Kristine styrer bladet og 

Rasmus styrer CFU-

delen. 

Der er udkommet et nyt blad.  

Husk at rette Pernilles adresse. 

Læs bladet og kom med kommentarer. 

 

Columbus ønsker at samarbejde med os.  

 

Gyldendal har købt annoncer igen.  

 

Næste udgivelse er 1. oktober.  

Folketinget ønsker at få noget med i 

bladet.  

 

 

CFU – ingen kontakt. Rasmus kontakter 

igen.  

 

Hvad har samfundsfaget  

brug for? (Punktet skal være  

afsluttet kl.12.00) 

Mette Damgaard 

Jørgensen fra UCL 

deltager for at diskutere 

samarbejdsmuligheder, 

der kan være med til at 

styrke samfundsfaget i 

folkeskolen. 

Udfordringerne med faget: 

Faget er relativt nyt 

Faget er anderledes i de omkringliggende 

lande, så ingen samarbejde 

Forståelse af tekst-typerne 

Stor infomationsmængde 

Faget/ samfundet udvikler sig hele tiden 

 

Understøtte lærerens arbejde i faget – fra 

uddannelsen til praksis.  

 

Studiekreds – studerende og praktikere.  

Pilotprojekt – evt udbredes. Se på evt. 

frikøb.  

Mette og Dennis 

 

Workshop-dage fx samfundslærernes dag. 

Bestyrelsen/ Rasmus 

 

Grundbog med begreber mm, som ikke 

bliver forældet.  

Drøftelse på vores weekend-tur. Et 

samarbejde med de studerende? 

 

Mette inviteres med, hvor det giver 

mening – fx folketings-udviklingsdag.  

Rasmus/Christian 

 

Lærerstuderende på besøg i folketinget. 



Rasmus/Christian  

 

Vi arbejder videre med de kursive 

forslag. 

 

Arrangementer  

- Årskonference 

- Historiedidaktisk 

netværk 

- Folkemøde  

- Udviklingsdag med 

Folketingets 

skoletjeneste 

- Tiltag med Fonden 

for Entreprenørskab 

 

Andre..? 

Årskonference 

Rasmus opdaterer. 

Historiedidaktisk netværk 

Pernille opdaterer. 

Folkemøde: 

Status fra arbejdsgruppen 

og feedback fra resten af 

bestyrelsen. De sidste 

aftaler på plads. 

Folketinget 

Drøftelse af tiltag på 

baggrund af møde med 

skoletjenesten. 

Fonden for 

Entreprenørskab 

Drøftelse af tiltag på 

baggrund af mødet under 

Læringsmessen. 

 

Årskonferencen:  

29. november på arbejdermuseet.  

Fokus på fordybelse og tid til netværk. 

Forlag kommer mod betaling.  

Programmet er på plads.  

Lave reklame-video på Folkemødet.  

 

Historiedidaktisk netværk: 

28. september.  

Rasmus kan muligvis deltage. Pernille 

fortsætter op til konferencen og deltager i 

gruppens arbejde.  

 

Folkemøde: 

Paneldebatten er klar.  Den live-streames 

på facebook.  

Aftaler med undervisningsordførere, så 

vi kan lave video-interview.  

Der skal laves en plan over live-stream, 

så vi får fordelt dem.  

Dennis laver en liste.  

Deltagerne planlægger praktisk via 

messenger.  

Dennis køber mikrofoner til ipads. 

 

Folketinget: 

Der skal laves et samarbejde – og der 

skal afholdes en udviklingsdag, så vi får 

konkret samarbejde i gang. Dennis er 

tovholder – Mette byder ind.   

 

Fonden for Entreprenørskab: 

Vil gerne samarbejde – og have del i 

vores netværk/medlemmer.  

Samarbejde om udgivelser og eventuelle 

arrangementer. (deltager på Folkemødet) 

 

Fælles udviklingsdag: 

Bestyrelsesmøde den 8. september (Ved 

Bente ?) 

Udviklingsweekend inkl bestyrelsesmøde 

– 10. - 11. november (Sommerhus på 

Fyn) 

 

Lempelsen af bindingerne i   

Fælles Mål. 

Tilbagemelding fra 

seminaret 9.0g10. april 

Positivt netværksdannelse.  

Vi har 2 personer med i arbejdsgruppen.  



samt orientering om 

arbejdet fremadrettet. 

Medlemshvervning Genopfriskning af aftaler 

+ beslutning om nye 

tiltag, herunder drøftelse 

af om vi kommunikerer 

tydeligt nok ift. 

Nuværende medlemmer. 

Vi dropper at sende mails til alle skoler, 

da det ikke giver noget.  

Vi starter på læringsfestival. Dennis 

undersøger nærmere ang. en stand. 

 

Vi afprøver annoncer på facebook.  

 

Rasmus har medlemsgaver med, som 

man kan tage med.  

 

Er der behov for at supplere  

bestyrelsen? 

Christian styrer. Vi har fået konkret henvendelse fra 

medlemmer, som gerne vil deltage.  

Vi er indstillet på at tage flere ind – så 

der afholdes ekstraordinær 

generalforsamling den 8. september.  

 

   

Evt…  Samarbejde med UCC – Dennis retter 

henvendelse. 

 

Hjemmesiden – Kan den laves mere 

moderne og mere brugervenlig? 

Punktet kommer på næste møde.  

 

Betalingsservice: Vi støtter ide om at få 

kørt betalingen på dette. 

 

Punkt til næste møde – dataforordning. 

 

 

 

 

 

 

 


