Dagsorden:
Bestyrelsesmøde i
Falihos

06/02-16


10.00-15.00

- Overgade 41 1.th, Odense

Indkaldte: Rasmus, Ditte, Kristine,
Dennis (Sandra)
Tanja: Deltager over Skype til punkt
2.
Afbud:
Heidi
Mødeleder: Dennis
Ordstyrer: Dennis
Referent: Kristine

Dagsordens Mål:
punkter:

Siden
sidst...

Ansvar:

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

Referat:
Dennis:
Rasmus og Dennis i fuld gang med
Sigurd-projekt. God PR til
FALIHOS i den forbindelse.
Pressemøde til oktober, hvor
Rasmus og Dennis deltager.
Undervisningsmaterialet bliver
udgivet af KLIM. Foreningens navn
kommer på. Der bliver også lavet
læringsspil.
Dialog med DLF
Kontakt med Åse Bonde, ift. AP
Møller-Fonden.
Dennis skal arrangere næste møde
med DLF.
Skrevet et par blogindlæg.
Er kommet på historisk didaktisk
netværk i stedet for Heidi.
Inviteret med i en følgegruppe
om ”udvikling og formidling af
kildekritik”.
Kristine:
Bøger med til anmeldelse.
Sat bladet op – klar til næste blad
Ditte:
Sat bladet op – klar til næste blad
Holde kursus i Fredericia (museet)
omkring ”den åbne
skole”/bevægelse i undervisningen
til september.
Til marts: Tager til temadag om den
nye prøveform i Odense.
Rasmus:

Hjemmesiden, en del forespørgsler –
en del bruger hjemmesiden, især de
studerende, der læser artikler.
Rasmus er ved at undersøge at få
adgang til ældre artikler og lave om
til PDF-filer.
Tanja og Rasmus arbejder med
betalingsmodel, altså at der kan
betales direkte på siden.
Vi kan få videoer på hjemmesiden –
se dem direkte på siden! 
Travlt med Sigurd-projekt. Afstikker
til Filmcentralen og
Danmarkshistorien på film.
CFU-kurset til september
Kontakt med Arbejdermuseet om en
temadag til efteråret. God mulighed
for at inddrage samfundsfaget.
Skal til læringsmessen, temadag om
arkivundervisning og meget andet.
Skaber god kontakt.
Historisk didaktisk netværk: vil
gerne lave en konference, der går på
tværs mellem grundskolen og
gymnasiet

Status på Orientering om
økonomi foreningens

Tanja styrer

økonomiske
situation.

”Historie At få aftaler på plads Ditte og Kristine styrer
for den kommende
og
samfund udgivelse
sfag”

Tanja orienterer ang. økonomien.
Prisen på årskonferencen bliver 295
kr. for ikke medlemmer.
Årskonferencen er en investering for
foreningen.
Der er styr på bladet, dog mangler
der en artikel om den nye
prøveform.
Ditte kontakter Rasmus Bergsted om
han kunne tænke sig at skrive en
artikel.
Dennis kontakter Jacob
Rasmus kontakter Game Tools ift.
fremtidige artikler.

Medlems
kommuni
kation

Beslutning om der Dennis kommer med et Kommunikation over video
skal bruges tid på at oplæg.
Rasmus tager på kursus i
deltage i kursus om
medlemskommunikation.
video som redskab
til
medlemskommunika
tion.

Beslutning om vi
Dennis præsenterer et
Fælles
ønsker
at
gå
ind
i
et
forslag fra Rune
tiltag med
samarbejde med
Christensen (VIAUC)
VIAUC

VIAUC ønsker et samarbejde med
os om at arrangere en
konference/temadag om

Opfølg
ning på
samar
bejdsaftal
en med
HistorieLab

VIAUC om
kursus/konferenceaf
vikling og evt hvem
der tager styring på
det.

efteruddannelsen af historielærere.
Dennis tilbyder at være med i
idéfasen og at vi andre kan købes ind
i praksisfasen.

Drøftelse af og
Dennis præsenterer en
Beslutning om,
konklusion på
hvorvidt og i
Ambassadørprojektet.
hvilken form
ambassadørprojektet
kan videreføres.

Dennis og Jens Aage har
sammenfattet ambassadørernes
tilbagemeldinger. Der var generelt
meget få fremmødte, mange lærer
tænker stadig indhold/materialer før
mål.

Drøftelse af mulige
tiltag sammen med
HistorieLab

Dennis skriver en artikel til bladet,
hvor han summerer op på hele
projektet. (til maj udgaven)

Status på At få aftaler på plads Alle der er i gang med Historiske dage:
et arrangement, eller
9.-10. april
arrange- for kommende
arrangementer og sat ønsker at skabe et
Standen er købt.
menter
Historiske
dage
Årskonferencen
Historiedi
daktisk
netværk
Prøvearrangem
enter
Flere...

eventuelle nye i
gang.

Vi skal hurtigst muligt skrive en kort
formulering om os til deres programavis.
De andre punkter er uddelegeret –
Kristine og Sandra er tovholdere.
Sender et dokument ud på facebook
Årskonferencen:
Fremtidens kompetencer.
Kristine kigger på program. Som
også kommer i bladet.

Historiskdidaktisk netværk:
8. april på natmus om migration.
Prøveform-arrangementer
Vi har besluttet ikke at lave
arrangementer, men at vi i stedet vil
oprette en Facebook-gruppe til
prøven i kulturfagene. Kun
medlemmer af Falihos har adgang.
Rasmus står for
medlemsadministrationen. Der
bliver gjort reklame for det i bladet
og på vores facebookgruppe.
Ideen er, at lærere kan bruge
hinanden samt at bestyrelsen kan
vejlede samt kontakte de rigtige
folk.
Uhørt ungdom: CFU-arrangement

VIAUC: Fælles temadag

Evt

Rejse debat om at man i stedet for
kanonpunkter kan tale om et antal
debatpunkter.
Sandra kommer med den lukkede
facebookgruppe.

