Referat: Bestyrelsesmøde i Falihos
Indkaldte: bestyrelsen

Blykobbevej 36, st.tv
2770 Kastrup
• 8/9-2018
• 10.30-14.30

Afbud:
Mødeleder: Dennis
Ordstyrer: Dennis
Referent: Christian

Dagsordenspunkter:

Mål & ansvar:

Referat:

Siden sidst...

At alle får delt og
informeret om det arbejde
der gøres mellem
møderne. Herunder
præsentation af nye
bestyrelsesmedlemmer.

Mette Damgaard Jørgensen og Bente
Wain blev valgt til bestyrelsen på den
ekstraordinære generalforsamling.
Rasmus:
• har deltaget i et
inspirationsarrangement sammen
med Clio, 20-25 deltagere, heraf
4 nye medlemmer.
• fortsætter oprydning i
prøvegruppen på facebook.
• Der kommer mange anmeldelser
der skal op på hjemmesiden
Kristine:
• Mange anmeldelser, err positivt,
dog forøgelse af portoudgifter
• Deltager i historiedidaktisk
netværk 28/9
Christian:
• Gang i prøvevejledningsgruppen
på facebook
• Deltager i UVM-skrivegruppe for
samfundsfag. Skal mødes første
gang 12/9 i ministeriet
• Skal teste Folketingets nye
interaktive
undervisningsmateriale den 27/9
Mette:
• De studerende efterspørger mere
praksisnær undervisning.
• har reklameret for Falihos på UC
Dennis:
• Skrevet et par blog indlæg

•
Økonomi

Bente informerer

Dataforordning

Bente informerer

Resultatopgørelsen taget til efterretning
•
•
•
•

”Historie og samfundsfag”
Blade på CFUs portal

At få aftaler på plads for
den kommende udgivelse
samt beslutte om bladet
skal udgives i samarbejde
med CFU. Ditte og
Kristine styrer bladet og
Rasmus gør status på
kontakten til CFU.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangementer
- Årskonference
- Historiedidaktisk
netværk
- Folkemøde
- Udviklingsdag med
Folketingets
skoletjeneste
- Bestyrelsens
udviklingsdag
- Skolemesse og
Læringsfestival
- Historielærernes dag
- Studiegruppe
samfundsfag/UCL

Årskonference
Rasmus opdaterer.
Historiedidaktisk netværk
Pernille opdaterer.
Folkemøde:
Evaluering af deltagelsen
i år og beslutning om
eventuel deltagelse i det
kommende.
Folketinget
Rasmus og Christian
Bestyrelsens
udviklingsdag
Beslutning om, hvem der
sætter rammen og hvad

Ræson har nye tilbud til vores
nedlemmer

Vi skal have styr på hvem der har
adgang til vores data på
hjemmesiden.
Der er en række foranstaltning
der skal igangsættes.
Vi skal have lavet en
databehandleraftale med Niels.
Bente er ansvarlig for at
igangsætte processen og punktet
tages op på næste
bestyrelsesmøde
Mette og Bente bedes lave kort
præsentation til bladet gerne
inden 15/9
Christian spørger folketinget om
artikel om nyt uv-spil
Oktoberbladet:
1) Artikel om folkemødet
(Dennis)
2) Årskonferencen
(Rasmus/Kristine)
3) Anita fra Folketinget (Rasmus
rykker)
Decemberbladet:
1) HCA stedsbaseret læring
(Dennis)
2) Ny lærer i his/sam (Camilla)

Årskonference
29/11 på Arbejdermuseet:
• Columbus
• Eksamen i his/sam
• Farlig ungdom
Økonomi: Udgifter 157 kr. pr deltager.
Historiedidaktisk netværk
Kristine deltager i stedet for Pernille.
33 deltagere.
Folkemøde
• Det er for dyrt ift. Udbytte – men
super arrangement
• Vi prøver et år mere.

Andre..?

der skal foregå.
Skolemesse og
læringsfestival
Beslutning om, hvorvidt
vi skal deltage? Dennis
skaber overblik.
Historielærernes dag
Hvem tager teten?
Studiegruppe
samfundsfag/UCL
Dennis og Mette
orienterer.

•
•

Mette, Dennis, Rasmus, Bente W
og Christian deltager 14-15/6.
Christian sørger for overnatning
og transport.

Udviklingsdag med Folketingets
skoletjeneste
• Rasmus og Christian arbejder
videre med Folketinget
Bestyrelsens udviklingsdag
10-11 november –
• Visions- og værdidebat
• Skriveværksted
• Mulige udgivelser
• Hjemmeside
• Evaluering af tiltag
Christian udarbejder indkøbsliste,
Rasmus handler ind.
Skolemesse og Læringsfestival
• Vi deltager i Bellacenteret.
Dennis booker stand på tirsdag.
Historielærernes dag
• Vi har en stand i Jelling og
Roskilde 24-25/10
• Dennis deltager i Jelling den
24/10, Mette deltager i Roskilde
den 25/10
Samfundsfagslærernes dag
• Vi har en stand i Århus den 5/3
og den 6/3 i Roskilde
• Dennis deltager i begge
arrangementer.
Studiegruppe samfundsfag/UCL
Intet nyt. Undersøgelse på vej
DM i fagene
• Dommer 24/1 – Falihos sender
Rasmus og evt. Dennis
Andre:
• Christian udarbejder pt.
Læringsmaterialer/bevægelsesaktiviteter til leg på streg

•

Hjemmesiden

Evt…

Debat om, hvordan vi får
mest muligt du af den.

Ditte har deltaget på
Ungdommens folkemøde

•

Debat om ny strategi for
hjemmesiden
Rasmus udarbejder liste over features for
ny hjemmeside. Bestyrelses godkender
efterfølgende på facebook. Derefter
snakker Rasmus med PR-opsæt omkring
udvikling af hjemmeside
Punkter til kommende møde:
Evt. deltagelse i ungdommens folkemøde
– og evt. bestyrelsesmøde i forbindelse
med mødet fredag eftermiddag.
Kulturmøde Mors 22-24/8?
Dybbøl Banke: Orientering om 2020plan.

