Dagsorden: Bestyrelsesmøde i Falihos

14/11-15

- Banevænget 17, Kollemorten - Give
(hovedbunkeren)

10.00-16.00

Indkaldte:Rasmus,
Tanja, Ditte, Heidi,
Kristine, Dennis
Fravær: Rasmus
Mødeleder: Dennis
Ordstyrer: Dennis

Dagsordenspunkter:

Siden sidst...

Mål:
Ansvar:
At få deltog
Alle fortæller
informeret om det
arbejde vi hver især
gør mellem
møderne.

Referent: Heidi
Referat:
Ditte: arbejder videre
med udgivelse.
Kristine: Mosede fort.
Godt arrangement. Ikke
mange lærere var med.
Tanja: Nye medlemmer.
Vi har rundet 500. Har
fået de sidste restancer
på plads. Bog udgivet.
Dennis: Spil udgives til
årskonf. deltagere. Endnu
en spilproducent har
meldt sig. Møde med
Sigurd. Vi er konsulenter
på skriveprocessen.
Vi har været i kristlig
dagblad. Dennis forsøgte
at skabe debat omkring
linjefagsundersøgelsen.
Ambassadørprojektet er
rundet af.
Heidi: Facebook. Mange
nye medlemmer.
Justering til punktet:
Vi skal evaluere på
hvordan vores aktiviteter
bidrager til at nå vores
mål.
Ex:
 Synlighed af
foreningen.
 Styrkelse af



Status på økonomi

Orientering om
foreningens
økonomiske
situation.

Budgetforhandlinger

Drøftelse og
beslutningom
budget for 2016

”Historie og
samfundsfag”

At få aftaler på
plads for den
kommende
udgivelse

Tanja

foreningen.
Antallet af
medlemmer.

Tanja gennemgik status
for november 2015. Vi
regner med at gå ud af
året med overskud. Vi
har pt. 501 medlemmer.
Svært at få betalinger for
arrangementer. For
fremtiden skal der
betales FØR deltagelse.
Alle har ansvaret for Tanja gennemgik det
at få læst Tanjas bilag. udsendte.
Honorar drøftes.
Husk at sende info om
kørsel til Tanja.
Budget revideret og
godkendt.
Kristine og Ditte har
Ditte og Kristine
overtaget det tekniske og
styrer
deler det redaktionelle.
Man kan linke fra vores
blad til øvrige medier.
Næste blad: fokus på
læring.
Dennis fortsætter med at
lave interviews om
historie/samfundsfag.
DR laver ny historieserie.
Deadlines 2016:
15.2, 15.5, 15. 9, 15.11.
Udkommer efterfølgende
1.
1.3.2016 skal indholde
artikel om ny
prøveformer.
Heidi efterlyser lærere
som har haft klasser til
prøve efter ny
prøveform.

”Historie og samfundsfag”
som trykt årsskrift

HistorieLab har
Alle byder ind
foreslået, at vi
udgiver bladet i
trykt form en gang
om året, med
udgangspunkt i, at
de vil betale en del
af udgivelsen.
Punktet er en
Drøftelseaf
forslaget. Jeg
foreslår, at Ditte og
Kristine tager den
endelige beslutning,
da de skal
eksekvere det.

Hjemmesiden

Drøftelseaf
Alle (Dennis og
hjemmesidens,
Kristine har et forslag)
hvorfor og hvad
samt hvordan vi får
mere af det.

Status på arrangementer
 Årskonferencen
Historiedidaktisk
netværk
Flere...

Hvis det betyder at vi skal
udgive et fysisk blad med
opsamling af tidligere
artikler giver det ikke
mening. Hvis det handler
om temanumre giver det
mening. Vi har det
løbende på vores møder i
2016.

Dennis foreslog
arbejdsweekend hvor vi
giver mulighed for
fordybelse og udvikling af
undervisningsforløb til
hjemmesiden. Placeres i
efteråret 2016. Dennis
udvikler....
Årskonferencen
At få aftaler på
Alle der er i gang
plads for
med et arrangement, 30.4.2016: Fremtidens
kommende
eller ønsker at skabe et kompetencer. Tanja
redegjorde for udkast til
arrangementer og
program. Kristine laver
sat eventuelle nye i
indbydelsen. Clio
gang.
kommer med kage.
Hvem er vores
samarbejdspartnere og
hvem skal vi invitere
gratis til deltagelse?
Historiedidaktisk
netværk: Vi mangler en
opdatering af formålet
med historiedidaktisk
netværk. Rasmus, vil du
give os en opdatering i
vores bestyrelsesgruppe
på facebook?

Ambassadørprojekt: Jens
Aage og Dennis er
begyndt at få
tilbagemeldinger fra
projektet. Hvad skal vi
gøre med dem? Skal der
skrives en rapport på
baggrund af
tilbagemeldingerne?
Derefter orientering af
bestyrelsen og møde
med videnscentret.
Historiske dage 9. og 10.
april.: Dennis sørger for
at bestille en stand.
Budgettet er 1.500 kr. Til
næste møde drøfter vi
indhold og vi nedsætter
en arbejdsgruppe.

Drøftelse af vores
strukturelle
forpligtelser f.eks. i
forhold til DLF

Drøftelse

Netværk med Euroclio Drøftelse

Dennis præsenterer

punktet

Dennis præsenterer

punktet

Skoletube.
Dennis kontakter Rasmus
for at få afklaret
arrangementets karakter
og foreningens interesse
deri.
Hvad er på dagsordenen
ved møderne? Kan vi
ændre noget eller skal vi
blot være tilstede for at
være orienterede?
Hvad kan DLF gøre for
os?
27.11. er næste møde.
Dennis deltager for at
præsentere ambassadør
projektet. På
efterfølgende møde
undersøger Dennis hvad
DLF`s formål er med
møderne.
Europæisk
historielærerforening.
Det er et interessant
netværk at komme med i.

Drøftelse
Mål for 2016
Herunder; skal vi
bruge noget energi på
at finde ud af, hvad
medlemmerne vil
have eller skal vi
sætte vores egen
retning?

Evt.

Alle

Vi holder kursen. Fokus
på synlighed og
evaluering af om vi når
vores mål. Vi skal
definere vores mål, så vi
kan evaluere på om vi når
dem.
Ex. undgå fald i
medlemstal.
Hvor er Falihos synlige?
Sandra Koch Halskov vil
gerne være med i
bestyrelsen. Vi tilbyder
tilknytning til bestyrelsen
ex. via arbejdsgruppen til
historiske dage.
Jes Skjødt Pedersen fra
Novaskolen er også
interesseret og vi tilbyder
ham at undersøge de nye
prøveformer og skabe
kontakt til lærere som
har haft klasser oppe i ny
prøveform.
Kommende møder.
6.2. Møde i Odense.
29.4. Møde i København
(før årskonf.)
10.9. Generalforsamling.
19. eller 26.11.
Bestyrelsesmøde i
Jylland.
Til næste møde:
Generalforsamling
indhold og placering.
Status på vores
fokuspunkter.
Nedsættels af
arbejdsgruppe til
historiske dage.

