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Konstituering

At få konstitueret en
bestyrelse for det
kommende år.

Formand: Dennis
Næstformand: Rasmus
Ansvarshavende redaktør: Kristine
Ansvarhavened redaktør: Ditte
Bestyrelsesmedlemmer: Christian,
Pernille, Mette, Bente Wain
Kasserer: Bente Wangsgaard

Siden sidst...

At få delt og informeret
Christian:
om det arbejde vi hver
Ministeriets skrivegruppe for
især gør mellem møderne. samfundsfag
Lavet bevægelsesøvelser til historie og
samfundsfag til Leg på Streg.
Kristine:
Lavet december-bladet og februar-bladet
Mange boganmeldelser som skal sendes
ud.
Rasmus:
Dommer på DM i fagene
Arbejdet med hjemmesiden
Pernille:
Velkomst på facebook, holdt barsel :-)
Ditte:
Lavet bladene sammen med Kristine
Dennis:
Ministeriets skrivegruppe for historie
Sigurds genfortællelse af HC Andersens
eventyr.
Blogs på folkeskolen.dk
Været på UC absalon om foreningen

Medlemshvervning

Medlemskort og
medlemsfordele.
Status på eksisterende
samt aftaler om nye
tiltag.

Medlemskort: Vi laver ikke alm.
medlemskort, men satser på en funktion
via hjemmesiden, hvor man så kan bruge
sin telefon til at bevise medlemsskab.
Dennis kontakter historiske dage med
henblik på billetter til medlemmer
Pernille retter medlemsfordele til og
lægge ud på facebook mm.
Studerende fra UCL (Mettes hold) kan
lave inspirationsforløb til hjemmesiden.
Vi vil arbejde for at få flere
inspirationsforløb på hjemmesiden.
Dennis kontakter Bonnier og Aller med
henblik på et “bliv medlem af FALIHOS
og få 3 magasiner…” tilbud.
Medlemsgaver:
Flere undervisningsrelaterede bøger og
læremidler.
Spil
Rasmus kontakter Gyldendal
Dennis kontakter Meloni og Columbus

Hjemmesiden

Udvælgelse og
præcisering af indhold på
hjemmeside i forhold til
indhentning af tilbud.
Alle bedes på forhånd se
på hjemmesiden og gøre
sig overvejelser.
- Rasmus styrer

Rasmus har lavet et udkast, som vi
diskuterede ud fra. Udkast godkendt med
kommentarer.
Der skal rettes i de gamle tekster.
Rasmus lægger i facebook-gruppen, når
der er brug for nogen til at rette teksterne
til.
Rasmus og Bente Wangsgaard arbejder
tæt sammen om hjemmesiden.
Pernille kobles på projektet.
Deadline: 1. oktober.
Release af hjemmesiden til
årskonferencen.

Status på økonomi

Orientering om
foreningens økonomiske
situation.

Gennemgang af budget.
Bente retter det til.

Status på og evaluering af
Status på eksisterende
arrangementer samt aftaler samt aftaler om nye
fremadrettet:
tiltag.
● Fællesdag med
Folketinget
(Christian og
Rasmus)
● DM i fagene
(Rasmus)
● Folkemødet (Mette
og Dennis)
● 27/1-2020
Markering af 75året
for befrielsen af
Auschwitz
(Christian)
● Genforeningen –
Muligt arrangement i
samarbejde med
Grænseforeningen
og Folketinget
(Rasmus)
● Læringsfestival
(Dennis)
● Årskonference (…)

● Fællesdag med Folketinget
(Christian og Rasmus)
Møde i mandags blev aflyst og
udsat til 29. april.
Temadag for lærere medlemsarrangement?
Årskonferencen på
Christiansborg i 2020?
Demokratiet som styreform - en
ide. Mette sender noter til
Rasmus.
Rundvisning på Christiansborg fokus på skoletjenesten bestyrelse eller
generalforsamling.
Har man ideer, så skriv en mail til
Rasmus.
● DM i fagene (Rasmus)
Drøftelse i næste fællesmøde med
DLF, da der er skepsis i de
faglige organisationer.
Rasmus deltog som dommer. Det
var et godt arrangement med
engagerede og dygtige elever.
Vi finder konceptet fint.
Fint samarbejde.
Vi vil være med tidligere, så vi
kan præge opgaverne, så de bliver
lettere at formidle til eleverne, så
den ikke er så læsetungt.
Enten skal vi have mere
indflydelse (faglig sparring) og
ellers vil vi kun deltage som
dommere.
DM i fagene - samfundsfag?
● Folkemødet (Mette og Dennis)
Der er styr på det. Vi deltager
men uden oplæg.
Ungdommens folkemøde - 5. og
6. september:
Vi kommer for at se, om det giver
mening for os som organisation at
deltage.
Vi deltager fra bestyrelsens side
om fredagen, og så fortsætter vi
derefter med bestyrelsesmøde, så
det flyttes fra lørdag til fredag.
● 27/1-2020 Markering af 75året

for befrielsen af Auschwitz
(Christian)
Studietur til Auschwitz.
Kan man lave en medlemstur
derned?
Skal vi søge fondsmidler til et
arrangement?
Undervisningsmateriale?
Det er en spændende ide, men
ingen har overskud til at tage
opgaven, så vi skyder det til
hjørne.
Mette og Dennis arbejder med et
inspirationsoplæg til de
studerende på UCL, så der
kommer nogle inspirationsforløb
derinde.
● Genforeningen – Muligt
arrangement i samarbejde med
Grænseforeningen og Folketinget
(Rasmus)
Rasmus har holdt møde med
Grænseforeningen.
Drøftelser om en konference fx
med gymnasielærernes forening,
grænseforeningen mm.
Rasmus arbejder videre med en
temadag.
● Læringsfestival (Dennis)
13. og 14. marts.
Vi har en lille stand med hylder
og et cafebord.
Vi medbringer selv materialer,
Der skal laves en mødeplan, så vi
ved, hvem der er der hvornår.
Dennis laver denne og lægger den
i facebook-gruppen.
Dennis køber slik mm.
Rasmus medbringer
medlemsgaver.
Rasmus kopierer
medlemsfordelene, så de kommer
i muleposerne sammen med
postkort.
Ditte designer og bestiller 2 tshirts pr. bestyrelsesmedlem.
● Årskonference (…)
Arbejdermuseet den 28.

november 2019.
Rasmus vil gerne give arbejdet
fra sig. Kristine og Rasmus laver
en oversigt over opgaverne.
Mette og Dennis kommer med
forslag til emne og oplægsholdere
til næste møde.
Ditte og Pernille vil gerne stå for
det praktiske.
Punkt på næste møde.

”Historie og samfundsfag”

At få aftaler på plads for Bladet er ved at være klar.
den kommende udgivelse Næste udgivelse er et temanummer om
EU med udgivelse 1. maj.

Nye læseplaner for historie
og samfundsfag

De er ikke færdige endnu. Dennis og
Christian er med i skrivegrupperne.
Historie er snart slut, mens samfundsfag
er længere fra målet.

Evt

September-mødet flyttes til den 6.
september fra 16-20, så vi kan bruge
dagen til Ungdommens folkemøde.
Henvendelser:
Får vi en henvendelse som vi er i tvivl
om, så kan man lægge den i facebookgruppen, så andre kan give sparring.
Derudover kan man sende den (retur) til
Dennis.
Partnerskab til nordiske historie/
samfundsfagsforeninger?
Christian har afbud til novembermødet.

