For fysisk fremmøde:
Bygvænget 16, 3660 Stenløse (Hos Kristine)

Indkaldte: Ditte,
Pernille (muligvis
online), Kristine, Dennis,
Bente Wangsgaard
(deltager online),
Christian (deltager
online), Anders Peter

Dato og tidspunkt:

Afbud: Mette

Lørdag 26.februar 2022

Mødeleder: Den
siddende formand
Ordstyrer: Den
siddende formand

Referat- Bestyrelsesmøde i Falihos
For deltagere online:
https://meet.jit.si/Falihosfebruar

10.30-14.30

Dagsordenspunkter:
Konstituering

Mål:
At få konstitueret en bestyrelse for
det kommende år.

Siden sidst...

At få delt og informeret om det
arbejde vi hver især gør mellem
møderne.

Status på økonomi samt
budget for 2022

Orientering om foreningens
økonomiske situation samt drøftelse
og godkendelse af budget 2022

Hjemmesiden

Der skal laves aftaler for overlevering
af ansvar for hjemmesiden. Er der
styr på det?
At få aftaler på plads for den
kommende udgivelse.

”Historie og samfundsfag”

Henvendelse fra
Historielærernes forening
Skåne.
Henvendelse fra DLF

Referent: Christian
Referat:
Formand: Dennis
Næstformand: Pernille
Kasserer: Bente W.
Dennis: Presseomtale ift. tegninger - er
blevet genbeskikket i
rådgivningsgruppen i historie
Ditte: Intet
Christian: Intet udover genbeskikkelse i
rådgivningsgruppen i samfundsfag
Kristine: Anmeldelser er kommet godt
op at køre ellers ikke
Anders: Møder med Leif ang. "politiker
for en dag" på information. Er blevet
nybeskikket i rådgivningsgruppen i
samfundsfag
Godkendt med enkelte justeringer.
Pt. 328 medlemmer
Dennis og Bente besøger Rasmus og laver
en aftale om overlevering
Bladet er næsten færdigt. Udkommer i
næste uge.
Juni: Morten Bergsø, medier
Efterår: Muligvis temanummer om EF/EUjubilæum
Folketinget: Christian Juul Lentz
<Christian.Lentz@ft.dk>
Annoncer: Lex.dk, forhåbning om flere
midler fra Copydan efter bladet er blevet
frigivet

Foreningen holder møde i København Anders Peter deltager.
torsdag d.19 maj og ønsker at møde
en eller flere repræsentanter fra
Falihos, hvis det er muligt.
Generelt er det nogle enormt abstrakte
Vi har fået ny kontaktperson, Niels
Lynnerup, som også er næstformand i kompetencer man skal tilegne sig i begge

undervisningsudvalget (DLF). I løbet dag, da til tilder kan være svære at
didaktisere.
af foråret skal de i udvalget drøfte
status for fagene og Niels spørger
I samfundsfag opleves der for høje faglige
derfor:
Hvilke udfordringer er der pt for
fagene historie og samfundsfag i
folkeskolen? Og hvilke ser I, at der
kan komme på sigt?
Hvad ”rør” sig faggruppen? Er der
nogle emner som drøftes særligt –
fagligt? – didaktisk?
Hvilke forventninger/ønsker har I til
samarbejdet med DLF?

krav, hvilket også påpeges i
rådgivninggruppen
I historiefaget er det primært forlagene der
har fortolkningsretten, da lærerene ikke har
tid til at forberede sig.
Svært at trænge igennem med
fagforståelsen.
De digitale forlag har magten
Faggruppen
Det er svært at se relevansen af deltagelsen
i faggrupperne, da det pt. syntes langt væk
fra praksis (PLC mv.)
Ønsker/forventninger:
at DLF indhenter holdninger og meninger
fra de faglige foreninger, eksempelvis ift.
afgangsprøverne.
De ville være meningsfuldt med en løbende
dialog fremadrettet.
Mulighed for at tilkende interesse i de
faglige foreninger ved indmeldelse.
Hvad kan DLF gøre for os? - Hvilke
forventninger har DLF til de faglige
foreninger?

Slå op med fake news.

Arrangementer og
engagementer

Afrapportering fra onlinemøde.

•
•
•
•

Historiedidaktisk netværk
Fonden Dybbøl Banke
Samfundsfagslærernes dag
Andet? Er der fx
arrangementer vi skal
være opmærksom på i
løbet af året? Historiske
dage osv.

Dennis: Vi er med i projektansøgningen, og
dennis har kigget på den svenske del af
hjemmesiden. Dennis tænker ikke at der
bliver meget arbejde i det og vil gerne selv
deltage i projektet.

Historiedidaktisk netværk
Pernille laver en status..
Fonden Dybbøl Banke
Møde i marts måned
Samfundsfagslærernes dag
Roskilde 23/3, VIA 22/3
Anders Peter deltager i Roskilde,
muligvis også Århus ellers afbud.
Andet? Er der fx arrangementer vi
skal være opmærksom på i løbet af
året? Historiske dage osv.

Indsatser fremadrettet i lyset Fælles fodslag og
af den nye situation i
forventningsafstemning.
bestyrelsen
Evt

Dennis sender doodle ud

