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Siden sidst...

At få delt og informeret
om det arbejde vi hver
især gør mellem møderne
og høre, hvordan
lockdownen påvirker
lokalt.

Referat:
Dennis: Der har været stille.
Der kommer få mails. Mon det skyldes
det nye mailsystem.
Kontakt til en som laver podcast
(Umlando) - En med kontakt til
undervisningsministeriet.
Igang med - sammen med Rasmus - at
skrive aktivitetsbog ti Sigurds
Bibelhistorie.
Christian:
Ikke så meget. Møde i
rådgivningsgruppen i Samfundsfag.
Færdig med Grænseland.
Ditte:
Nyt arbejde - får historieuv fra næste
skoleår.
Kristine:
Der begynder at komme bøger igen - og
der sendes bøger ud igen.
Der kommer ikke så mange bøger til
grundskolerne, men mere til
gymnasieniveau.
Mette:
Digitale prøver.
Arbejder videre med Læsø Kunsthal
sammen med Bente W.
Blade Columbus - med i redaktionen.
Nationalt projekt - de timeløse fag fokusområde historie/samfundsfag.
Pernille:
Melder folk ind på Facebook.

Kommende diskussion - hvad vil vi med
facebook?
Historiedidaktisk netværk.
Status på økonomi

Orientering om
foreningens økonomiske
situation.

Bente har sendt regnskab ud.
Regnskabet er taget til efterretning med
en bemærkning om at være opmærksom
på den manglende kontingentinddrivelse.

”Historie og samfundsfag”

At få aftaler på plads for Bladet udkommer omkring 1. oktober.
den kommende udgivelse
Genforeningen - hvad er udskudt og hvad
sker der?
Artikel om Grænseland
Artikel fra Mette
Janus Neumann - Folkeskolen.dk - Kan
han lave noget?
Bachelorprojekt - artikel om de timeløse
fag. Mette videregiver
kontaktoplysninger.
Dennis vil lave indlæg om specialet. I
december-bladet.
Bladet får ingen titler fremadrettet med
mindre det er et temanummer.

Drøftelse af roller og
ansvarsområder.

Punktet ligger i
Scenarier for kontingent:
forlængelse af mødet
- Hvad kræver det at gå ned til 100
1.februar 2020, hvor
kr i kontingent. Hvad skal vi så
bestyrelsen under punktet
hente af kapital andre steder.
Foreningens fremtid –
- Hvad kræver det at gå ned til 0 kr
forening vs. forretning.
i kontingent. Hvad skal vi så
hente af kapital andre steder.
Dennis medbringer som
- Ændres arbejdsindsatsen fra det
aftalt på dette punkt en
nuværende?
model som danner afsæt Dennis går videre med det.
for den videre drøftelse.
Historiedidaktisk netværk:
Vi får ikke umiddelbart nok ud af det i
forhold til arbejdet. Få grundskolelærere
deltager.
Fokus er på en årlig konference og det
giver ikke nok for os.
Vil Anders Peter have posten?
Dybbøl Banke bestyrelse:
Christian overtager posten, såfremt dette
er muligt.

Det undersøges hvorfor vi sidder der.
Kan vi få dækket transportudgifterne?
Boganmeldelser:
Kristine fortsætter. Pernille hjælper med
at synliggøre muligheden.
Skærpet fokus på, hvilke messer mm vi
deltager i. Historielærerens dag og
samfundsfagslærerens dag er vigtige.
Dette er et resume af de debatter, som vi
har brugt 2 timer på.
Vi fortsætter debatten næste gang ud fra,
hvor vi er kommet til.
Vi redegør ganske kort for processen og
beslutningerne indtil nu på det
kommende møde.

Arrangementer
1. Samarbejde med
Folketinget
2. Læringsfestival

Det grundlæggende
spørgsmål vi skal drøfte
er, hvilke tiltag der kan
arbejdes videre med i en
situation, hvor corona
3. Historiedidaktisk
stadig er en faktor. Kan vi
netværk
fx lave arrangementer
4. Samfundsfagslærernes online og samtidig bruge
dag
det til at skabe synlighed?
5. Fælles nordisk
konference
Listen over arrangementer
6. Henvendelse fra
er med undtagelser
Clement Kjersgaard copy/pastet fra sidst og
Andet?
giver ikke nødvendigvis
mening fremadrettet, men
lad os drøfte det.
Henvendelse fra Clement
Kjersgaard er vedlagt som
bilag.

Andet?

1. Udskydes indtil Corona tillader.
Giver ikke mening, at vi
gennemfører digitalt.
2. Læringsfestival er aflyst.
3. Konference den 18. september.
Bekymret for hvorvidt det giver
mening at samle fra øst og vest.
Vores anbefaling vil være at vi
aflyser.
4. Historielærernes dag:
Dennis er tovholder - Pernille kan
deltage i Jelling.
Hvis det ikke bliver aflyst.
Samfundsfagslærerens dag:
5. Ikke noget nyt nu
6. Ideer:
Oplæg der ligger online på vores
hjemmeside (for medlemmer).
Oplæg på folkemødet 2022 på
klippescenen (30 minutter).
Dennis går tilbage og forhandler.
7. Andre online-ideer:
- Temanummer om
genforeningen ud til alle.

- Onlinemøde med Christian
omkring prøverne for
medlemmerne i prøvegruppen.
Tovholder: Kristine.
Der afholdes et efterårs- og forårs
arrangement.
- Slideshow op inden: Christian er
tovholder.
Henvendelse fra
Vil vi synliggøre vores
Vi prøver det af så længe det er gratis.
LegmedIT/MeeBook læremidler på Meebook? Kontakt til Min Uddannelse, så vi
Det er gratis frem til
rammer hele landet.
januar og koster
efterfølgende 299. De er
dog mere end villige til at
forhandle.
Evt

Mødedatoer på næste møde: Vi er nød til
at acceptere at vi ikke kan være med alle
sammen hver gang.
Forarbejde: Dennis laver en doodle på
forhånd.
Januar, April, August og november.
Punkt til næste møde: Hvad vil vi med
facebook.

Bilag 1: Henvendelse fra Clement Kjersgaard
Kære Dennis,
I november lancerer vi Æra - et nyt dybdegående historiemagasin, som vi naturligvis
tænker vil være enormt relevant for jeres medlemmer: www.æra.nu
I den forbindelse vil vi høre, om I ville være interesserede i et samarbejde med følgende
elementer:
1) Jeres medlemmer får et særligt tilbud fra ÆRA, der gælder i 2020+2021: Tegner de
abonnement på det nye blad, forærer vi dem en bog fra RÆSONs Forlag (i foråret 2021
udkommer både en ny udgave af "Verdens Magter" og den første udgave af
"Latinamerika Nu”)
2) 2 x onlineforedrag & Q&A med mig for jeres medlemmer, første gang fx ifbm. det
amerikanske præsidentvalg i november (min standardpris for et foredrag er 20.000 kr.,
dvs. værdien er i alt 40.000) både i 2020+2021)
Til gengæld får vi:

3) En annonceside i hvert nummer af “Historie og Samfundsfag” i periode (6 stk.)
Hvordan lyder det?
MVH
C

