Falihos
Bestyrelsesmøde 29/4
Punkt 1: Møde med HB-medlem Bjørn
Generel drøftelse af de faglige foreningers rolle i forhold til DLF.
Falihos har fået koblet et hb-medlem fra undervisningsudvalget til foreningen. Der har uvist af
hvilke årsager ikke været tilknyttet et hb-medlem til foreningen i en årrække.
Bjørn gør opmærksom på, at det foreligger en samarbejdsaftale med alle de faglige foreninger.
Samarbejdsaftalen er dog aldrig blevet forelagt foreningens bestyrelse.
Konklusion på punktet:
 Diskussion af samarbejdsaftalen på kommende møde med de faglige foreninger - specielt
omkring hvem der kan henvende sig til de centrale organer. Samt forståelsen af den.
 Vigtigt at der fremadrettet er tæt kontakt og kommunikation mellem HB og Falihos. Fx ved
deltagelse i møder.
 Forslag: at man tilmelder sig en faglig forening (til x antal kr om måneden), når man melder
sig ind i DLF.
 Evt rabat for DLF-medlemmer, der melder sig ind i FALIHOS.
 FALIHOS skal have adgang til medlemmer.
 Bjørn tjekker hvorvidt at Folkeskolens forpligtelse til annoncering af kurser mm. kun gælder
det digitale eller også det trykte.
Punkt 2: siden sidst
Punktet springes over af tidshensyn
Punkt 3: økonomi
Det ser fint ud. Der er brugt mere på Historiske Dage, men mindre på Årskonferencen.
Punkt 4: Indkøb af bærbar til bladet
Det vil være hensigtsmæssigt, om der blev indkøbt en bærbar med licens til layout (InDesign) til
udarbejdelse af bladet.
Pt arbejdes der kun på en privat stationær med filer ligger mange forskellige steder.
Bevilget med et loft på 10.000 (ex moms) ellers kontaktes Tanja.
Kristine undersøger og køber.
Rasmus bestiller dropbox.

Punkt 5: Historie og Samfundsfag
Omtaler: Årskonferencen og Historiske dage, Migrationskonferencen
Erfaringer fra ambassadørprojektet
Gametools
Ida Andersen laver artikel
Karsten Jakobsen om EU
Tanja - om HistorieLabs nye undervisningsforløb
Indkaldelse til GF
Næste blad:
Samarbejde med Møntnergården
Uffe Elbæk
Samarbejde med Sigurd - Dennis og Rasmus tjekker hvem der skriver
Rasmus tjekker annoncering hos Klim
Rasmus - muligvis Folketingets skoletjeneste
Årsberetning 2015
Punkt 6: Arrangementer
Historiske dage: Stor succes
En del ny medlemmer og meget netværk, bl.a. Lars Mikkelsen.
Godt med Sigurd og tydeligt at vi er kendt.
Planlægning i god tid til næste år – allerede til efterårets møde.
Egen stand til næste år
Flere aktiviteter - gerne medinddragelse, fx Kahoot.
Bøger fra undervisningsforlag mod betaling.
Gode elevproduktioner med.
Migrationskonferencen:
Ingen lærere, men masser af vores medlemmer - seminarielærere og museumsfolk
Godt arrangement der evalueres på HistorieDidaktisknetværks næste møde
Forslag: at foreninger arrangerer på skift
Årskonferencen:
Det praktiske omkring dagen blev gennemgået.
Øvrige:
Temadag: Demokratisk dannelse, 10/11 (Med Arbejdermuseet og Museerne i Fredericia)
CFU-kursus om bl.a. den Åbne Skole, 7/9 (Ditte og Rasmus deltager)
Historielærernes dag, 26/10 og 27/10 (Jelling og Roskilde)Vi har en stand.
Rasmus og Dennis deltager den 26. og Dennis den 27.
GF, 10/9 Kvindemuseet
Punkt 7: Status på indsatser og synlighed
Anmeldelser - Kristine. Hvordan skal vi prioritere det?
Vi lægger det op i facebook-gruppen og Dennis laver opsøgende arbejde på seminariet. Man skal
være medlem for at anmelde, og man får bogen.

Punkter til næste møde
Drøftelse af samarbejde med DLF
Planlægning: Årskonference
Planlægning: Historiske dage
Evt.
Dennis tager kontakt til Lars Mikkelsen om et arrangement i begyndelsen af næste år, når DRs
Danmarkshistorien ruller over skærmen.
Rasmus har fået henvendelse om et historieprojekt, der måske er interessant. Sender ud til
bestyrelsen.

