Dagsorden: Bestyrelsesmøde i Falihos

19/9-15

- Post og telemuseet; Købmagergade 37 1012
København K

- Umiddelbart efter
generalforsamlingen

Indkaldte: Rasmus,
Tanja, Ditte, Heidi,
Kristine, Dennis
Fravær: Heidi
Mødeleder: Dennis
Ordstyrer: Rasmus
Referent: Kristine

Dagsordenspunkter:

Mål:

1. Konstituering

Beslutning om
ansvarsfordeling for den
kommende valgperiode.

•

Dennis
gennemgår de
eksisterende
poster og
håber på at alle
ønsker at
fortsætte sin
store indsats.

2. Velkommen til nye
som gamle.

Præsentation af
bestyrelsesmedlemmern
e.

•

Udgår
Alle
præsenterer sig
selv og deres
funktion i
bestyrelsen til
nu og deres
motivation for
at være med.

•

Alle fortæller,
hvad der har
optaget dem
siden sidst.

3. Orientering; hvad er Orientering
der sket siden sidst?

Ansvar:

Referat:
Dennis valgt som
formand.
Rasmus valgt som
næstformand.
Tanja valgt som
kasserer.

Tanja: Har afholdt kursus i CFU Esbjerg i
samfundsfag.
Deltog til Ambassadørkurset i Videncentret.
Skrevet kapitel til "ffm i
historie en håndsrækning". Kapitlet handler
om målstyret undervisning.
Ditte:
Har holdt oplæg på
Nationaltmuseet om
bevægelse i undervisningen.
Har samlet artikler til
næste udgivelse. Har
haft forskellige kontakter, bl.a. Arbejdermuseet

Kristine:
Deltog i Ambassadørkurset, har arrangeret
arrangementet på Mosede Fort i næste uge.
Har arbejdet på bladet.
Rasmus:
Historielab på Videncentret.
Vil lave en undersøgelse hos skolelederne hvad skal der til for at
sende lærere på kursus i ffm mv.
Hvordan kan vi klæde
lærerne bedre på.
Møde i nyopstartet
historisk didaktisk netværk, hvor grundskolen, gymnasiet og seminariet var repræsenteret = taler sammen,
erfaringsudveksler,
dialog. Lave en temadag for foreningens
medlemmer med overskriften "Flygtninge".
Film i undervisningen
Møde med Sigurd Barret, og givet respons på
flere kapitler til bogen.
Dennis:
Mangler stadig tilbagemeldinger fra ambassadørkorpset. Har
fået omtale, bl.a. i Folkeskolen.
Europaspillet af Anders
Engberg er færdig og
medlemmerne får spillet.
Årskonference afholdes på natmus 30.april.
Har talt med en del fra

pressen. Vi fylder meget i debatten især
læringsstyret undervisning.
En del af samme projekter som Rasmus
(Sigurd og Historielab)

4. Økonomi

•

Tanja styrer!

5. ”Historie og
samfundsfag”

•

Kristine er blevet reDitte og
Kristine styrer! daktør, Ditte er an-

Tanja gennemgår
økonomien. Det går
godt.

svarshavende redaktør. Vi deler posten.
Daniel har lavet ny
opsætning i in-design,
og planen er, at Ditte
og Kristine fremover
skal sætte bladet op.
Dialog omkring bladet:
Hvordan fornyr vi os?
Udnytte at vi at et onlineblad. "Hvad skal der
være mere af"? Spørg
vores læsere.
Vi forestiller os, at lærerne har brug for praktiske ting/viden: Prøveform, mål, historiske
scenarier.
Bruge artikler til at skabe debat på facebook.

5. Årskonference 2016 Orientering om
eksisterende aftaler,
drøftelse af mål og
indhold og beslutning
om, hvem der forestår
planlægningen af
arrangementet.

•

•

Alle har
overvejet på
forhånd om de
har interesse i
at løfte ift
Årskonference
n.
Dennis
orienterer om
allerede

Afholdes på natmus
30.april.
Vi har diskussion om
hvad indholdet skal
være, fx Fremtidens
Kompetencer.
Tanja og Rasmus er
tovholdere.

•

•

6. Henvendelse fra
Arbejdermuseet

Orientering drøftelse og
beslutning

•

indgåede
aftaler.
Drøftelse
vedrørende
mål og
indhold.
Beslutning og
ansvarsfordeli
ng ift
planlægning af
arrangementet.
Ditte
orienterer om
en
henvendelse vi
har fået fra
Arbejdermuse
et.

Ditte fortæller. Linda
Andersen fra arbejdermuseet vil gerne
arbejde med demokrati
og dannelse. Udstilling
"uhørt ungdom" åbner
25.september.
Rasmus undersøger
muligheden for at indgå
et samarbejde.

7. Behov for nye
arrangementer?

8.Evt

Drøftelse af behovet
blandt lærere og
eksterne aktører.
Beslutning og fordeling
af ansvar.

•

Alle overvejer,
hvad de
oplever der er
behov for og
om de selv er
interesserede i
at være
tovholdere på
det.

Behov for nye arrangementer
Mosede Fort 28/9
2016: Årskonference,
Temadag om flygtninge
(8/4),
Historiske dage - vi
køber vores egen
stand i 2016.

Forslag til dagsorden i
november:
Mål for 2016!
Hjemmesiden
Årskonferencen
Budgetforhandlinger,
honorarer

