Referat bestyrelsesmøde 27.august 2017
Tilstede: Dennis, Rasmus, Kristine, Bente, Christian og Ditte
Afbud: Pernille
Referent: Ditte
Punkt 1.
Konstituering
Formand, næstformand og kasserer valgt for en toårig periode.

Punkt 2.
Siden sidst
Kristine – informerer om samarbejdet med Aarhus Universitetsforlag ”100 danmarkshistorier”.
Første udgivelse er på gaden. Vores medlemmer får gode medlemsfordele.
Rasmus – lancering af Sigurds 40 film til danmarkshistorien på Nationalmuseet. Samarbejde med
Sigurd om hans nye projekt om kongerækken. Planlægningsarbejdet i forhold til Årskonferencen
er i fuld i gang.
Ditte – fokus på tidsskriftet
Dennis – fortsat givende samarbejde med Sigurd. Deltaget i referencegruppemøder med
Historiske Dage i forhold til program for dagene. Skriver indlæg på folkeskolen.dk. Deltaget i
referencegruppemøde i Undervisningsministeriet om medborgerskab. Kontaktet af Mediehuset i
København – løbende kommunikation i forhold til et samarbejde, Dennis følger op.

Punkt 3.
Status på økonomi
Bente informerer om opkrævning af kontingent. Vores opkrævningssystem rummer desværre en
del problemer. Til næste år vil systemet blive revideret. Bente informerer om dette på næste
bestyrelsesmøde.
Regnskab og budget gennemgås.

Punkt 4.
Status og evaluering af arrangementer
Historiske Dage:
2018, stand med Historiskdidaktisk netværk 10. og 11.marts. Historiske Skoledage d.9.marts.

Folkemødet på Bornholm, juni 2017:
Livestreaming fra diverse debatter med politikere og meningsdannere
Opsøgende arbejde med relevante samarbejdspartnere – konkret aftale med danske skoleelever
og Iværksætterforeningen.
Pt. en del kontakter, der skal følges op på.
En mulighed for at netværke.
Folkemødet 2018 – være bedre forberedt i forhold til aftaler og oplæg. Ikke relevant at have et
telt. Gerne deltage i debatter på scenen.
Strategi for Folkemødet 2018 på næste bestyrelsesmøde d.11.november. Hvem skal deltage?
Hvem starter op på det forberedende arbejde? Rasmus udarbejder et kvalificeret oplæg.
Deltagere: Dennis, Rasmus, Christian og Pernille.
Årskonferencen:
7.oktober, Danmarks Jernbanemuseum i Odense: ”Digital undervisning og formidling i
kulturfagene”. Programmet er uændret.
Videoer fra Folkemødet klar, udgangspunkt for plenumdebat. Deltagere til panel inviteres.
Rasmus har formidlet konferencen på diverse platforme. En måned til tilmelding udløber.
Flere stande til inspiration fra bl.a. forlag og CLIO.
Dennis skal oprette arrangementet på folkeskolen.dk, skriver til uddannelsesordførerne.
På næste møde – årskonferencen evalueres og overskrift for konferencen 2018 diskuteres.
Andet:
Dennis deltager på fem kurser tilrettelagt af Danmarks Lærerforening med et oplæg.
Kursusrækken er fra oktober til april.
Historielærerens dag – Roskilde og Jellinge, 25. og 26.oktober. Dennis og Rasmus deltager med en
stand.
Punkt 5.
Historie- og samfundsfag – tidsskriftet
Dennis og Rasmus skriver en kortere omtale fra Folkemødet.
Specifikationen fra Copy-Dan – indberetninger. Ditte følger op.

Punkt 6.
Logo
Besluttet.
Strategi for præsentation:
Dennis kontakter folkeskolen.dk – linke fra facebook
Omtale i næste udgivelse

Med på Historielærerens dag
Nye roll-ups, klar til 7.oktober - Årskonferencen
Nye postkort
Punkt 7.
Medlemshvervning
Flere skolemedlemsskaber?
Revidering af hjemmesiden i forhold til medlemsfordele – på til næste bestyrelsesmøde.
Kontakten til kontaktpersonen på skolen.
Besøg på seminarierne – opdatering i forhold til aftaler
Evt.
Samarbejdsaftalen med Danmarks Lærerforening deles i gruppen.
Næste bestyrelsesmøde eventuelt rykkes til d.25.november.

