Dagsorden: Bestyrelsesmøde i Falihos
Online – Dennis sender link i bestyrelsesgruppen på
dagen.

Indkaldte: Rasmus, Ditte,
Pernille, Kristine, Bente,
Dennis, Bente W, Christian,
Mette

Dato og tidspunkt:
Afbud: Rasmus, Bente,
Mette

14.11.2020 10.00-13.00

Mødeleder: Dennis
Ordstyrer: Dennis
Referent: Pernille
Dagsorden punkter

Mål

Referat

Siden sidst...

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

Christian:
2. møde i
rådgivningsgruppen ministeriet. Ingen konkrete
resultater, megen snak. Vi
mangler indflydelse!!!
Kristine:
Få anmeldelser, mangler
bøger til grundskolen.
Afsluttet annonceaftaler
samt bannerreklamer. Møde
med Grænseforeningen.
Bente:
Stadig del i
Politisk-kunstprojektet.
Dennis:
Været en del i pressen i
forhold
muhammedtegninger.
Oprettet forløb på Meebook
Pernille:
Historielærernes dag
Henvendelse om narrativ
fortælling ind i kunstig
intelligens.
Faggruppemøde for Historie
Ditte:
Arbejdet med bladet. Der
kommer nogle gode artikler.

Status på økonomi

Orientering om foreningens
økonomiske situation.

Bente har udsendt regnskab
på mødet.
Der er udfordringer med
hjemmesiden og
indmeldelser. Bente
arbejder videre med det.
Bekymringer for det
faldende medlemstal.
Budget for 2021?
Kommer det på
generalforsamlingen?
Fremadrettet vil vi gerne
have budgettet på
novembermødet.

”Historie og samfundsfag”

” At få aftaler på plads for
den kommende udgivelse

Der er gode artikler i bladet.
Bachelorprojekt om timeløse
fag.
Historiedysten, skolevalg.
Klima-aktivisme.
Dennis Julehilsen om året
der gik.
Kontakt til museer om deres
skoletjenester. Flere er
interesseret i at lave artikler.
Der kommer artikler i de
kommende år.
Samfundsfaglig-perspektiv
på museerne?
Dennis’ speciale - artikel i
marts-nummeret.
Gyldendal er med.
Vi hører ikke fra Clio
Lærerkalenderen skal med i
marts.
Ditte kontakter Alinea om de
vil annoncere.
Der er tavshed fra Ræson

Arrangementer
1.Historielærernes dag
2.Samfundsfagslærernes
dag
3. Læringsfestival

1. Status for
1.Vi fortsætter med at
historielærernes dag.
deltage. Der er god
2. Hvem tager teten på de to stemning.
dage.
2. Hvem har teten?
3. Vi er ikke interesseret i at
deltage.

2021...

Hvad ser vi ind i? Er der
markeringer eller andet vi
skal tage højde for?

Diskussion om
kanonpunkter
Borgen (tv serie) kommer i
2022. Skal vi være med ind
over noget
undervisningsmaterialer?
VIsiondebat skal afsluttes
og der skal laves en
aftaletekst.
Historiske dage - være der
og lave et hyggeligt
arrangement med spisning.

Evt

Debat om hvordan vi får den
faglige vinkel i DLF?
Faggrupper i
Undervisningsministeriet:
Hvad er formålet?
Hvad får vi ud af det?
Hvordan kan vi få mere ud
af det?
Dennis skriver en mail med
vores bekymringer omkring
udbyttet af deltagelse i
faggrupperne.
Postkort - Ditte og Kristine
kigger på layout til nye
postkort.
Dennis laver doodle med
datoer til næste års møder.
Pernille har fået
henvendelse om narrativ
historiefortælling omkring
kunstig intelligens. Pernille
svarer tilbage at vi ikke har
nogle folk til opgaven.

