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Konstituering

Valg af ny kasserer.

Længst
siddende
bestyrelsesme
dlem.

Bente Wangsgaard,
Damsbovej 68, Fredericia er
valgt som ny kasserer
gældende fra d.d.

Siden sidst...

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

Alle fortæller Aktivitetsbog, elevbog og
lærervejledning til Sigurds
Danmarkshistorie er sendt til
trykken. Alle medlemsskoler
får et eksemplar af elevbogen,
mens alle medlemsmuseer får
aktivitetsbogen.
Alle medlemmer får 1 kapitel
af elevbogen som pdf via
mail.
Lancering 2.december i
Fredericia. Deltagelse i
projektet har udbygget og
styrket vores netværk
betragteligt.
Rasmus repræsenterer
foreningen i Deloittes
projekt ”Styrkede
læringsmiljøer”. I forhold til
historie er sigtet kildekritik og
historiske problemstillinger.
Der er planlagt yderligere to
møder.
Ministeriet er også
repræsenteret.
Rasmus har endvidere været
på Arbejdermuseet til
konferencen ”Undervisning
og dannelse i eksterne
læringsmiljøer”
og afholdt workshop med
overskriften ”Tager

læringsmål oplevelsen ud af
historieundervisningen?”.
Dennis informerer om
Historielærerens dag. Meget
positiv respons fra deltagere.
Dennis har skrevet indlæg på
bloggen. Mange læser
blogindlæggene.
Dennis har holdt oplæg for
Lærerstuderendes landskreds
med titlen ”Læringsmål og
dannelse”.
Møder i Historiedidaktisk
netværk. Programmet til
konferencen er på plads.
Dennis har deltaget til
midtvejsevaluering på den
fællesfaglig prøve i historie,
samfundsfag og
kristendomskundskab.
Dennis og Rasmus har været
til møde på HistorieLab.
Pernille har også deltaget på
Historielærerens dag.
Arrangementet var en succes
og foreningen fik en del nye
medlemmer på den konto.
Facebookgruppen endvidere
et plus.
Status på økonomi

Orientering om
Kassereren
foreningens
økonomiske situation.

”Historie og
samfundsfag”

At få aftaler på plads
for den kommende
udgivelse

Bestyrelsen blev orienteret
om foreningens økonomi. Alt
ser godt ud.

Ditte og
Dennis udarbejder en liste
Kristine styrer over museer og institutioner,
der allerede er medlemmer.
Dennis sender
pressemeddelelse fra
Mediehuset.
Redaktørerne kontakter alle
statsstøttede institutioner med

opfordring til et medlemskab.
Status på arrangementer, herunder
arrangementer
2017

At få aftaler på plads
for kommende
arrangementer og sat
eventuelle nye i gang.

Alle der er i
gang med et
arrangement,
eller ønsker at
skabe et

• Årskonferencen
• Historiedidaktisk
netværk
• Flere..

Årskonference 2017,
7.oktober ”Digital
undervisning og formidling i
kulturfagene”. Afholdes på
Danmarks Jernbanemuseum i
samarbejde med TrainLab.
Historiskdidaktisk netværk
”Historiebrug i øjenhøjde”
10.marts 2017, Rødkilde
Gymnasium i Vejle.
Historielærerens dag 26. og
27.oktober 2017.
Foreningen står med på
plakaten som medarrangør.
Muligvis med fokus på
reformationsåret.
Til Historiske Dage 25. og
26.marts 2017, får vores
medlemmer rabat på
indgangen.
Angående stand næste år
behandler vi dette på
bestyrelsesmødet i januar
2017.
Samarbejde med Pia Sigmund
om reformationsfejringen i
2017.
Folkemødet på Bornholm
2017. Dennis og Rasmus
deltager.
Dennis kontakter DR med
henblik på et arrangement i
starten af 2017.

Rasmus og
Forventningsafstemning Drøftelse og
beslutning om strategi Dennis
og Medlemsfor 2017.
hvervning, herunder
facebookvelkomst

Strategi for
medlemshvervning 2017:
De studerende. Fordeling af
seminarerne. Velkomstgaver –
Rasmus undersøger med Klim
og Gyldendal. Dennis
undersøger med Quiz Europa
og Sigurds Danmarksspil.

Ditte: Vordingborg, Metropol
og Roskilde. Campus
Carlsberg efter sommerferien.
Rasmus: Esbjerg, Odense
Dennis: Haderslev, Aarhus
Pernille: Jelling
Bøgerne til anmeldelse:
Fremover skal vores
medlemmer anmelde tilsendte
materialer. Lægges på
facebook – skabelon til
anmeldelse lægges på
hjemmesiden.
Facebookvelkomst: alle tager
ansvar og skriver individuelle
velkomstmeddelelse, gerne
med henblik på et
medlemskab. Vi evaluerer på
næste møde.
Drøftelse af
samarbejdsaftale
med DLF

Drøftelse og
beslutning om, hvad
Dennis tager med til
mødet 25/11.

Dennis
kommer med
et oplæg

Bestyrelsen foreslår, at
samarbejdsaftalen revideres
hvert anden år.

Datoer for møder i 2017

15.januar, Odense
23.april, Strib
27.august +
generalforsamling, Odense
11.november, Pernille

Evt.

Ros fra formanden :O)
Studieweekend…?
Google-drev, Pernille opretter

