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Referat: Bestyrelsesmøde i Falihos

Lørdag d.25/11-17
• 10.00-14.00
• Sofiendalvej 9, 5500 Middelfart

Indkaldte: Rasmus, Ditte,
Pernille, Kristine, Bente,
Christian, Dennis
Afbud: Ingen
Mødeleder: Dennis
Ordstyrer: Dennis
Referent: Pernille

Dagsordenspunkter: Mål & ansvar:

Referat:

Siden sidst...

Kristine: Lavet blad - 2
udgivelser
Ditte: Igang med at danne
overblik over skolerne i de 98
kommuner.
Pernille: Historiedidaktisk
netværk og kontakt til Jelling og
Esbjerg ang medlemshvervning.
Mange medlemmer på facebook.
Christian: UVM - møde
omkring visionsoplæg omkring
prøvefag. Set på høringssvar til
prøvebekendtgørelse.
Bente: Arbejder på at få
medlemmerne til at betale. Der
er en del udmeldinger, da folk
ikke har betalt, men nu er der
snart ryddet op.
Rasmus: Nyt logo, nye postkort
og roll-upps. Været til
Historielærerens Dag.
Årskonferencen gik godt.
Dennis: Har været på DLFkurser og reklamere ( 27 i alt).
Historiske skoledage 2018 aflyst.
Historielab Adviseryboard måtte melde afbud, men der sker
spændende ting.
Samarbejde med DLF - vi har
fået vores ønsker igennem.
Igang med udviklingssamarbejde
med en underviser fra UCL
omkring samfundsfag.

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

Aftale med UCL om at besøge
historie og samfundsfag.

Status på økonomi

Bente informerer.

Status 2017 + Visioner Dennis og Rasmus styrer punktet
for 2018

Vi får et overskud på ca 20.000
kr når året er slut.
Lidt færre medlemmer men mere
i Copydan.
Ideer:
Flere institutioner som
medlemmer
På scenen til Historiske Dage
Medlemsfordele
• Liste med
medlemsfordele, så det er
tydeligt, hvad man får.
• ODM kort til alle
indididuelle medlemmer
• Fokus på, hvad man får
for sit medlemskab.
Forlagsvirksomhed:
• online?
• Udgivelser i forb. med
konferencer
• Sommerhustur sep. 2018
- skrive materialer
Konferencer:
• Internat-kurus i 2020
• Goodiebag til
medlemmer
• Konkrete hands on
materialer
Bladet:
•
•
•

Uv.forløb blandt læserne
CFU
blogindlæg

Museumskort til alle individuelle
medlemmer:

Rasmus undersøger mulighed for
at få medlemskort til
medlemmerne.

Budget 2018

Bente præsenterer et udkast til drøftelse Bente fremlagde budget. Der
og vedtagelse af bestyrelsen.
sættes lidt mere af til
medlemsaktiviteter.

Justering af
forretningsorden

Bente fremsender forslag til justering
forud for mødet.

§1 ændres til:
§ 1. Konstituering
På første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen konstituerer
bestyrelsen sig med: formand,
næstformand og kasserer.

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 styrer CFU-delen.

Næste blad er på vej. Det
udkommer ca 3. december.

”Historie og samfundsfag”
Blade på CFUs portal

Fra dette blad og fremad så vil vi
lave en reklame for, hvor
FALIHOS er fremadrettet.
Skal vi have et kort blogindlæg
til hvert blad, som kan bruges
offentligt til at lokke folk med?
Blade på CFU’s portal:
Fordel at alle artikler rapporteres
til Copydan.
Resten af debatten tages på
næste med.

Arrangementer
• Historiske
dage
• Folkemøde
• Evaluering af
årskonference
• Andre..?

Historiske dage:
15 billetter til uddeling til
medlemmerne.
Kan vi komme på scenen?
Rasmus arbejder videre med
dette.
Vi prøver at få et hjørne hos
HistorieLab, hvor vi har rollup
og postkort samt en PC til
indmeldelse.

Kan vi kåre årets historielærer? I
2019? Med i blad nr 2.
Hvem kommer:
Hele weekenden: Rasmus,
Dennis
Lørdag: Ditte, Kirstine, Pernille,
Afbud: Christian
Måske: Bente
Folkemødet:
Rasmus har lavet oplæg.
Man kan blive frikøbt af
foreningen torsdag og fredag.
Rasmus, Dennis, Pernille og
Christian deltager. Der afholdes
et arbejdsmøde den 14. januar.
Evaluering af årskonference
Der var for få historielærere.
Nogle af oplæggene skuffede og
var for ukonkrete.
Kan man lave et internat? Er der
mandskab og økonomi?
Skal det flyttes til en hverdag?
Næste år - Arbejdermuseet.
Flere workshops - hands on.
Rasmus er tovholder, Kirstine
hjælper til og vi andre står klar
til at varetage opgaver.
Samfundsfagslærernes dag:
Vi står med medarrangør. Det er
13. marts i Aarhus.
Rasmus kommer med stand.
Dennis tager fat i Rasmus
Bergstedt ang. dagen.
Historiedidaktisk netværk:
Konference den 13. april Demokratiet under pres.
Pernille lægger programmet ud
på konferencen.
Konference i 2019 er d. 26. april.

Medlemshvervning

Genopfriskning af aftaler + forslag til
tiltag.

Medlemsfordele - Rasmus
sender postkort-teksten.
Pernille laver liste over
medlemsfordele, som kan
komme med mails ud, lægges
øverst på facebook mm.
Ditte sender mails til alle skoler
ang. medlemsskab.
Pernille skal på Esbjerg og
Jelling i foråret.
Dennis har aftale i Odense.
Vi mangler medlemsgaver.
Dennis forsøger at skaffe.
Kortmaskine til medlemskort
ODM - Bente undersøger.

Høringssvar

Evt

Beslutning om bestyrelsens
tilbagemelding på ”Udkast til ny
prøvebekendtgørelse” af 9.nov. Hvis
ikke vi kan få skudt deadline er den
stadig 24/11 kl.12 og punktet bliver i så
fald kun en drøftelse af fremtidige
procedurer mht. høringssvar.

Christian holdte et kort oplæg
om udkastet.
Ud af dette og en drøftelse
sendes et høringssvar.
Dennis og Christian retter til.

Vi bruger google drev som
primær til dokumenter mm. Så
kan man adviserer i
facebookgruppen, så alle ved, at
de skal ind og tjekke.
Datoer til kommende møder:
24. februar - Hos Kirstine i
Stenløse - Generalforsamling
2. juni - Hos Pernille i Jerlev
(Vejle)
8. til 9. september - Internat Kirstines forældres
sommerhus. (Fyn)
10. november - hos Bente
(Fredericia)
Næste bestyrelsesmøde:

Årets historielærer - historiske
dage 2019.
CFU’s portal med bladet.

