Dagsorden: Bestyrelsesmøde i Falihos
•
•

4/5-2019
10.00-14.30

Indkaldte: Pernille, Bente Wangsgaard,
Mette, Rasmus, Ditte, Kristine, Bente
Wain, Christian, Dennis
Afbud: Kristine, Bente Wangsgaard,
Pernille
Mødeleder: Dennis
Ordstyrer: Dennis
Referent: Mette

Dagsordenspunkter:

Mål & ansvar:

Referat:

Siden sidst...

At alle får delt og
informeret om det arbejde
der gøres mellem
møderne.

Dennis: Dialog med DM i fagene,
årskonference. Udarbejder blogindlæg på
Folkeskolen.dk, skolemesse, har været på
besøg v. samfundsfag UCL, møde ved
HistorieLab, som er ved at reorganisere
sig. Dennis bliver en del af ”adv. board”
(ikke som rep. for foreningen men som
sig selv).
Christian: Prøvevejledning FB – der er
færre spg end tidligere, DM i fagene, har
udarbejdet uv-materiale til EUoplysningen og folkeoplysningen.
Ditte: -Rasmus: Har været til møde ved
grænseforeningen, arbejder med Sigurd,
arbejder på genforeningen,
inspirationsdag i Padborg, Skolemesse,
møde om hjemmeside – Rasmus og
Bente har holdt møde med de, der skal
udarbejde hjemmesiden. Deadlines kan
overholdes.
Bente: Finder fodfæste, Har været i
rådgivningsgruppe i samfundsfag v.
Undervisningsministeriet,
Mette: Årskonference, besøg af Dennis
ved UCL (de studerende skal udarbejde
oplæg til hjemmesiden),
genforeningsarbejde i samarbejde med
Dennis.

Økonomi

Arrangementer
1. Fællesdag med
Folketinget
2. DM i fagene
3. Folkemødet
4. Genforeningen
arrangement i
samarbejde med
Grænseforeningen
og Clio
5. Læringsfestival
6. Årskonference
7. Andet?

Bente informerer

1. Christian og
Rasmus
2. Dennis har haft
kommunikation
med DMiFagene
som gerne vil
have os tættere på.
Vi drøfter deres
materiale og
beslutter hvem der
har bolden
fremadrettet.
3. Der er ikke noget
at tilføje til
Folkemødet, men
er der nogen der
har
opmærksomhedsp
unkter til Mette og
Dennis kan det
komme på her.
4. Rasmus er godt i
gang med
arrangementet om
Genforeningen og
styrer punktet.
5. Pernille, Ditte og
Dennis deler
erfaringer fra
Læringsfestivallen
og vi drøfter og
beslutter om det er
værd at gentage.
6. Mette og Dennis
medbringer et
oplæg til tema og
indhold for
Årskonference. På
baggrund af
oplægget drøftes,
justeres og
fordeles ansvar
fremadrettet.
7. Andet?

Regnskab er ikke fremlagt, fordi Bente
ikke deltager i dagens møde.

1. Temadag, Folketinget
Rasmus:
Diverse onlinematerialet skal udbredes,
så flere kan tilgå det. Det samme gælder
policy-dokumenter med videre.
Ift. Bladet: kan der udarbejdes et
temanummer til folketinget? Det kan
indgå i bladet i marts, så lærere kan
inddrage det i deres uv-planlægning.
Bladet kan understøtte tilmelding til
temadag med Folketingets skoletjeneste.
Rigsarkivet har udarbejdet kilder, som
kan anvendes.
Beslutning
Der udgives et temanummer i 2020 –
gerne det første nummer (marts).
Bladet er frit tilgængeligt, så det kan
anvendes som reklame til temadagen.
Bente: tovholder på at afvikle og
planlægge temadagen med Folketinget.
Mette: Understøtter Bentes arbejde.
Christian: understøtter Bentes arbejde
Rasmus: Videregiver informationen om,
at Bente er tovholder samt hendes
kontaktoplysninger. Understøtter Bentes
arbejde.
Der indkaldes til et fælles arbejde ml.
Bente, Christian, Mette efter kontakten er
givet videre.
2. DMiFagene
Drøftelse af i hvilket omfang vi kan
understøtte processen og opgaverne
omkring DMiFagene.
Dommerne bør være en del af
folkeskolen.
Hvem giver sparring på opgaverne – og

hvem fungerer som dommer på dagen.
Beslutning:
- Vi kan ikke løft opgaven i år, som
vi havde stillet DMiFagene i
udsigt.
- Dennis er ansvarlig for
kommunikationen
- Christian – melder sig som
dommer, hvis det er muligt.
- Rasmus – er suppleant som
dommer (frikøb).
- DMifagene anbefales at inkludere
samfundsfag.
3. Folkemødet
Grænseforeningen evt. Udarbejd
lommefilm.
4. Grænseforeningen
Temadag om genforeningen d. 4. februar
i Flensborg med oplæg, besøg ved
Flensborg Museum,
undervisningsmaterialer til historie og
samfundsfag. Clio vil gerne deltage.
Overskriften – Genforening og
Grænsedragning.
Tag eget kamera med, så vi ejer
billederne.
Beslutning:
- Foreningen understøtter Rasmus’
arbejde med temadagen.
5. Læringsfestival
Ditte; det giver god mening at være til
stede, men vi kan være mere opsøgende.
1 medlem og flere annoncer.
Der kan være symbolværdi i at være til
stede.
Hav evt. fokus på
institutionsmedlemsskab, så hele skoler
kan se pointen med at være medlem.
Synliggøre ved standen, hvem der
samarbejdes med.
Kan der udarbejdes en roll-up, som

konkretiserer Faihos’
samarbejdspartnere.
Beslutning
- Vi er en del af læringsfestivalen
2020
- Dennis: tovholder på festivalen,
undersøger muligheden for Rollup
- Ditte: finder en strik-cardigan til
best. medlemmer.
6. Årskonference
Program udarbejdet og præsenteret.
Ditte præsenterer Build a World – kan
denne præsentere på dagen?
Ivajlo Holm Jensen – har et spilfirma –
kan bruges på dagen evt.
Arbejdermuseet kan også byde ind på en
workshop. Der skal afholdes et møde
hurtigt.
Beslutning:
- Ditte og Bente: Tovholder
arbejdermuseet.
- Overskrift er vedtaget
- Dennis og Mette: udarbejder en
manchet og konkretiserer en
appetizer til hver oplægsholder,
som Ditte og Bente kan tage med
Deadline: medio maj.
7. Andet
Ungdommens Folkemøde 5.-7.
september - fremmøde fredag i
Valbyparken. Efterfølgende møde hos
Ditte.
Beslutning:
- Bestyrelsesmøde fredag
eftermiddag hos Ditte. Tidspunkt
besluttes senere.
- Dennis koordinerer
folkemødedeltagelsen 14 dage
forinden
7.b Rasmus orienterer om, at han har
deltaget i et projekt i samarbejde med
HistorieLab og andre om nordisk

udveksling. Arbejdet er forankret i
historiefaget.
Kan Falihos være interesseret i at
samarbejde med den svenske forening
om en temadag? Projektet er i en
opstartsfase.
Partnerskab til nordiske
Drøftelse af, hvad vi kan
historie/samfundsfag opnå ved at iværksætte et
sforeninger?
samarbejde. Beslutning
om, hvorvidt det er noget
vi skal arbejde på at sætte
i system.

1. Vi kan samarbejde med de andre
nordiske foreninger om strategier
for medlemshverving, struktur
med videre. Der kan samarbejdes
om læreplansudvikling samt
didaktiske refleksioner.
Beslutning
- Rasmus har kontakt til Lars
Clausen fra UCL, som arbejder
med sårbare unge på tværs af de
nordiske grænser. Afsøger
mulighed for netværksdannelse
og muligheden for deltagelse i
fælles nordisk gruppe.

”Historie og samfundsfag”

At få aftaler på plads for Stor tilfredshed over sidste temanummer.
den kommende udgivelse. Ditte efterspørger oplæg fra de, der var til
Ditte og Kristine styrer.
årskonferencen til bladet, så de der ikke
deltager kan være med. Det kan være
mulighed for netværk, links til materiale
med videre.
Bladet kan godt inkludere indhold fra
årskonferencen, men det skal komme fra
oplægsholderne.
Næste udgivelse handler om Folketinget
og evt. genforeningen. Oktoberbladet kan
indeholde artikler om genforeningen
(temadag med videre). Rasmus kan
udarbejde en artikel om samarbejdet –
Dennis og Mette kan skrive om
genforeningforeningsprojektet, hvor
Sidse Kjær er tovholder. Der er kommet
kontakt til Alinea, som skriver en artikel
til oktober.
I februar 2020 kommer temanummer om
Folketinget.

Beslutning:
- Oplægsholdere til temadagen for
Folketinget samt årskonferenen
opfordres til at bidrage til
medlemsbladet.
- Oplægsholdere skal have direkte
kontakt til redaktionen.
Debat om fagene

1. Er det et mål at
1. Mulighed for udvikling af
være mere synlige
samfundsfag og
i debatten? Med
samfundsfagsdidaktik. Colombus har
hvad, hvor og
inviteret Dennis med i et udvalg for
hvordan? Hvad
et fagligt blad om
kan vi bruge
samfundsfagsdidaktik.
rådgivningsgruppe 2. Mulighed for samarbejde med
rne til?
Polarskolen i forhold til
2. Rigsfællesskabet
kanondrøftelse.
Diskussion:
- Samfundsfag tidligere i
undervisningen?
- Rigsfællesskabet i kanon → et
udtryk for et kulturelt perspektiv.
3. Rigsfællesskabet
Hvordan skal det være placeret i kanon Kan kanon være mere temabaseret?
Kanon burde genforhandles og diskuteres
fagligt hvert 5. år - kommisoriet.

Evt…

Til næste møde:
diskussion af om bladet
skal gøres frit
tilgængeligt.

Christian – afprøvning og frister
Falihos burde forholde sig til den korte
tid der er mellem lodtrækning og
afprøvning af faget.
Dennis orienterer sig i oplæg fra
(Janne?) og forholder sig til
udfordringen.

