
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde i Falihos 
● 2/11-2019 

● 10.00-16.00  

● Julefrokost ca. 12.00-13.00 

 

 

 

 

Indkaldte: Pernille, Bente Wangsgaard, 

Mette, Rasmus, Ditte, Kristine, Bente 

Wain, Christian, Dennis 

  

Afbud:  

 

Mødeleder: Dennis 

Ordstyrer: Dennis 

Referent: Pernille 

Dagsordenspunkter: Mål & ansvar: Referat: 

Siden sidst... At alle får delt og 

informeret om det arbejde 

der gøres mellem 

møderne. 

Dennis:  

Fokus på årskonferencen - oplægsholdere 

og opmærksomhed 

Møde i rådgivningsgruppen for historie - 

UVM 

Genforeningen - i gang med projekt.  

Historielærernes dag i Roskilde.  

 

Mette: 

Årskonference for lærere på 

læreruddannelsen - fokus på målsætning 

Årskonferencen 

Genforeningen 

Skrive artikel til Columbus om 

Samfundsfagsdidaktik.  

 

Kristine: 

Gang i anmeldelser 

Lavet blad og i gang med det næste 

 

Ditte: 

Lavet blad og i gang med det næste 

Årskonferencen - Arbejdsmuseet 

 

Bente Wain: 

Energistyrelsen 

Rådgivningsgruppen i samfundsfag.  

Årskonfencen - arbejdsm,usset 

Folketinget. 

 

Pernille:  

Historielærerens dag i Jelling 

Stande til årskonferencen 

Læringsfestivalen 

Rådgivergruppen - historie 

 

Bente Wangsgaard: 

Har været i gang med at slette 



medlemmer, som ikke har betalt 

Brugt tid på hjemmesiden - arbejder på 

betalingsløsning 

 

Rasmus: 

Hjemmesiden - Sammen med Bente samt 

opdatering. 

Temadag om nordisk samarbejde 

Planlægge temadag om genforeningen 

Bog om genforeningen - Sigurd 

Været på læreruddannelsen ang 

undervisningsforløb.  

 

Christian: 

Møde i rådgivningsgruppen på mandag - 

Samfundsfag 

Konference med samfundsfag - økonomi 

- bliver nok ikke til noget. 

Møde med Nationalbanken - pjece til 

pengeugen.  

 

 

 

 

Økonomi 

 

Bente informerer Det ser ud til at vi går ud af året med et 

nul.  

Vi havde regnet med et underskud på 

90.000 kr.  

Budget 2020 laves på baggrund af 2019 - 

regnskab. Bente sender ud på mail - 

Godkendelse via mail. 

 

 

Hjemmeside Bente og Rasmus styrer 

punktet 

Alt indhold fra den gamle side er lagt 

over.  

Hjemmesiden er meget nemmere at 

redigere for os.  

Tilmeldinger til arrangementer - Vi 

bruger “place2book” fremadrettet.  

Der er et lille gebyr på knap 5 kr. pr 

tilmelding. Gebyret betaler foreningen.  

Ved “gratis” arrangementer vil vi sende 

regning, såfremt folk udebliver.  

Nye billeder, så der kommer ens layout. 

De tages på næste møde.  

 

Uddeling af opgaver: 

Fanebladene: 

● Nyheder - Giver sig selv 

● Arrangementer - Rasmus 

● Udgivelser - Ditte og Kristine 



● Bliv medlem - Pernille (tidsskrift  

ikke magasin - anden forside fra 

nyt blad) 

● Falihos - Dennis 

● Medlemsfordele under 

medlemsside - Pernille  

Deadline: 16. november 

Rettelser i tråden på facebook.  

 

 

Foreningens historie skal revurderes. 

Dennis skriver ny tekst. Denne behøver 

ikke være klar til årskonferencen.  

 

Alle skal ind og tjekke hjemmesiden - 

Hvis man har overordnet så skriv 

“hjemmeside-tråd” på facebook.  

Dette efter den 16. november og senest 

den 21. november.  

 

Udsendelse af mails: Max 2000 mails pr. 

måned.  

 

Såfremt der i institutionsmedlemsskab 

skal sendes mails til flere fra 

institutionen så skal man sende en mail 

til Bente Wangsgaard.  

 

”Historie og samfundsfag” 

 

 

At få aftaler på plads for 

den kommende udgivelse. 

Ditte og Kristine styrer. 

”Historie og samfundsfag” 

 

Årskonferencen - alle oplægsholdere 

skal sende et skriv - Dennis 

 

Genforeningen  

Nye læseplaner - Dennis og Christian 

Leg på streg 

 

Historie og madkundskab 

Genforeningen - filmprojektet - Mette 

Lærernes dag i folketinget - Bente Wain 

og Christian 

 

Temanummer om Demokrati/ folkestyre 

- marts 2020 

Deadline 15. februar.  

 

 

 

Arrangementer  

1. Samarbejde med 

Folketinget  

1. Bente Wain 

2. Rasmus er godt i 

gang med 

1. Lærerens dag den 30. marts - 13-

16. Folketinget præsenterer deres 

materialer, en rundvisning og 



2. Genforeningen 

arrangement i 

samarbejde med 

Grænseforeningen 

og Clio  

3. Læringsfestival  

4. Årskonference 

5. Fælles nordisk 

konference på 

Rosenborg 

6. Historiedidaktisk 

netværk 

7. Andet?  

arrangementet om 

Genforeningen og 

styrer punktet. 

3. Pernille, hvis der 

er nyt. 

4. Koordinering af 

sidste planlægning 

og reklame. 

Hvordan når vi 

bredest ud? 

5. Rasmus og 

Dennis. 

6. Intet nyt siden 

sidst 

7. Andet? 

oplæg fra Bente og Christian om 

hvordan de bruger det. Afslutnng 

med mingling og materialebazar.  

Gratis for alle - FALIHOS 

håndterer tilmelding. Max 50 

deltagere.  

Udeblivelse koster 200 kr.  

2. Flensborg den 4. februar.  

Rasmus har styr på programmet.  

Mange spændende workshops. 

Reklame i netværk.  

Falihos-medlemmer har gratis 

adgang 

3. Vi er tilmeldt. Dennis følger op 

på bemanding mm fra de øvrige 

foreninger.  

 

Deltagere: 

Rasmus er der begge dage. 

Ditte er der onsdag 

Pernille er der begge dage. 

Meld ind til Pernille, hvornår man 

deltager.  

Pernille bestiller forplejning.  

 

4. Status er, at der er 14 tilmeldte. 

Mindst 30 deltagere for at vi kan 

være i lokalet.  

Lave sponsoreret opslag på 

facebook. Pernille 

Onsdag den 20. november om 

aftenen træffer Dennis en 

beslutning. Ca. 25 deltagere for at 

vi gennemfører.  

Ditte og Bente har styr på det 

praktiske.  

Mette og Dennis har styr på 

oplægsholdere.  

 

 

5. God reklame for foreningen - en 

god dag.  

En lignende temadag kunne godt 

gentages. Der arbejdes på at 

arbejde mere på tværs af de 

nordiske lande.  

6. Dennis overtager i en periode, da 

Pernille ikke har mulighed for at 

deltage i møderne.  

7.  

 



Henvendelser fra projekt-

magere 

Drøftelse af og afklaring 

af, hvordan vi fordeler og 

løser opgaver for eksterne 

samarbejdspartnere, hvor 

en eller flere 

bestyrelsesmedlemmer 

alene løfter opgaven.  

Tidligere aftale: 

Projektet udbydes i facebook-gruppen, 

og dem som tager opgaven, skal selv 

snakke honorarer - og foreningens navn 

kommer på opgaven.  

 

Vi tager det op et kommende 

bestyrelsesmøde.  

- Hvad er vores arbejde værd? 

- Hvornår går vi ind i projekter? 

- HVornår bruges vores navn? 

- Hvad støtter vi op om? 

 

Indtil drøftelsen - læg i facebookgruppen, 

andre kommenterer og Dennis kan svare 

på vores vegne.  

 

 

Ekstern honorarer: 

En procentdel til foreningen (10%) 

Den opgave, som bliver sendt til Falihos, 

giver penge til Falihos. Hvad der 

kommer af opgaver som følge heraf er 

ens eget.  

Er man i tvivl, så vend det i foreningen.  

Alt der kommer ind, skal deles i 

facebookgruppen, så alle kan byde ind.  

 

 

Foreningens fremtid Alle medbringer et bud på 

et scenarie for, hvordan 

man ser foreningen skal 

overleve de næste mange 

år. 

Forslag:  

- Satse mere på copydan.  

Skilte mellem forening og 

forretning 

- Kun Institutionsmedlemskaber til 

599 kr, individuel meldemskab 

(gratis) og bladet frit tilgængeligt. 

- Medlemskab 100 kr. 

Studerende 0 kr.  

Spørgeskema til studerende og 

nuværende medlemmer. 

- Sammenlægge med 

religionslærerforeningen 

(kulturlærerforening) 

- Fondsmidler 

- Biblioteket har meldt fra pga 

manglenden fysisk medlemsblad. 

Kan man lave noget mere 

digitalt?  

- Ambassadørkorps på 

uddannelserne. 

- “Rugbrødsarbejde” - hvad vil vi 



med foreningen.  

 

 

Skabe det solide fundament 

 

 

Konklusion: 

Tematiserede møder i det kommende år.  

Opgavefordeling 

Kernedrift - på mødet i februar.  

 

 

Honorarer Drøftelse af honorarer for 

foreningsarbejdet. Der 

kan først træffes en 

endelig beslutning på 

generalforsamlingen til 

foråret. 

Honorarer laves efter rollefordeling.  

Ens honorarer til bestyrelsesmedlemmer 

og et ekstra til rollerne, fx redaktør, 

formand, webmaster og kasserer.  

 

 

Evt…  Lektie: 

Alle skal definere deres profil nu - og 

hvad vil man gerne fremadrettet? 

 

Datoer i 2020: 

Lørdag den 1. februar - Odense ved 

Dennis 

Søndag den 19. april - Stenløse ved 

Kristine 

Lørdag den 22. august - Jerlev ved 

Pernille  

Lørdag den 14. november - København 

ved Bente 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

 

 

 

 


