Referat af generalforsamling i Historielærerforeningen 7/11 på Odense Katedralskole
Velkomst ved Peder Kragh
1. Valg af referent:
Anne Hørlyck Clemmensen, Tørring Gymnasium
2. Valg af ordstyrer:
Heidi Funder fra Rødkilde Gymnasium. Heidi Funder konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt
indkaldt
3. Bestyrelsens beretning og diskussion:
Er Trykt i Noter i september. Det nye i forhold til Noter:
EVA er kommet med en rapport om eksamen. Bestyrelsen er enige med EVA i, at 24 timers
forberedelse ikke har en social skævvridning. Bestyrelsen er godt klar over, at ikke alle er enige i dette.
I forlængelse heraf udspandt sig lang diskussion, hvis væsentligste pointer anføres nedenfor:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Man skal passe på, at eksamen ikke bliver form over indhold. Samtidig skal eleverne trænes i denne
måde at gå til eksamen på. Husk her at eleven har 7-10 minutter til sit indledende oplæg
Det er eksaminators rolle at deltage aktivt i eksaminationen og sørge for, at kilderne sættes i
relation til undervisningen i øvrigt. Desuden skal eksaminator sikre sig, at der eksamineres ind til
benet
Fra administrationens side er 24 timer nemmere at planlægge
Flere pegede på, at 24 timer har den svaghed, at muligheden for anvendelse af ekstern professionel
hjælp er til stede, og bliver brugt
De 24 timer kan sikre, at svagere elever har mere ro på.
Eksamenssnittet på Landsplan og EVAs rapport tyder på en fornuftig eksamen
Den nuværende eksamensform er bedre end den gamle. Diskussionen kan både være på 3 timer
mod 24 timer eller en helt anden eksamensform
Det blev vedtaget at spørge Lene Jeppesen om hun vil skrive en opsamlende præcisering i Noter
Desuden opfordres til løbende at evaluere formen
Opsamling ved : 24 timer med en skærpet opmærksomhed på eksamensformen med diskussion, så
det sikres, at eleven rent faktisk kan stoffet, og ikke har ”købt sig til sin viden”

Kurser om historie i studieretningerne og en SRP-konference er desværre blevet aflyst på grund af for
få tilmeldinger. Der kommer materiale på EMU omkring 1.december. I PSGL-regi er man
opmærksomme på faldet i deltagere på kurser efter OK13. Der arbejdes forhåbentligt videre sammen
med rektorforeningen.
I Euroclio er økonomien uafklaret. Dette gælder både mht. Comenius midler og hvordan Euroclio selv
finansieres. Desuden har udenrigsministeriet desværre valgt at give afslag på projekt på Vestbalkan

med fokus på demokrati og menneskerettigheder. - det var for lille for dem! Vi kan altså ikke gøre mere
i denne omgang. Euroclio vil derfor sikkert finde andre samarbejdspartnere. Der er snart tilmeldingsfrist
for Ohrid 2014.
Christian: VUC: Kun få besvarelser fra VUCerne. Men de få der er, er meget enslydende angående
ændringen af kursistgrundlaget; nu er VUC opsamling for alle dem, der dropper ud af andre
ungdomsuddannelser, hvor der før var flere voksne kursister med klart fokus på videre uddannelse.
Lærerplanens krav kan være svære at honorere. Der kan læses mere i kommende nummer af Noter.
Generelt var der desuden enighed om ikke at gå ind for gruppeeksamen på HF

4. Kassererens beretning og diskussion:
Regnskab uddelt. Gennemgås kort. Bl.a. har vi større overskud end budgetteret, da vi har fået flere
medlemmer, og der er annonceret mere i Noter end sidst. Til gengæld er der brugt flere penge på
internationale kontakter, og Noter er blevet dyrere (der sendes flere ud pga. flere medlemmer)
Bestyrelsen bad om generalforsamlingens tilslutning til øgede udgifter på følgende områder:
1 - Forslag om højere vederlag, der sættes op fra 800 til 1000 kr. Der foreslås at formanden får
3500 kr.
2 - Euroclio 2015. Vi er velorganiserede og relativt velhavende. Det betyder, at vi udgør en stor del
af Euroclio, og derfor har mange stemmer.
Bestyrelsen kunne godt tænke sig at give penge, så folk, der kommer fra fattigere lande også har
råd til at komme til Euroclio i Danmark i 2015. Vi vil gerne give 250.000. Vil I være med til det?
Ad 1: Der var flere forslag om et endnu højere vederlag, hvilket bestyrelsen afviste
Ad 2: Her var der forslag om at søge midler hos Columbus
Det blev desuden præciseret, at det er Euroclio, som kommer til at fordele midlerne, så der
kommer en passende geografisk spredning.
Det var desuden en pointe, at Euroclio 2015 kan medvirke til at profilere faget
Begge bestyrelsens forslag vedtaget uændret ved enstemmighed.
Lille bemærkning om medlemmer: Henvend jer til Klaus Bjerre for at få at vide, hvem der er
medlemmer på skolen. Sørg for at opfordre alle til at melde sig ind. Husk desuden at melde flytning
og husk at pensionister kan være senior medlemmer.
A)Kursuskassens beretning og diskussion ved David.
Bilag er delt rundt.
Ret god kassebeholdning – nogle af pengene er dog møntet på et udviklingskursus, men der er i
løbet af de sidste 2 år genereret godt 100.000 kr. På den ene side er det fint, men vi skal heller ikke
være pengemaskine. Vores mål må være, at kurserne går i 0.
En af grundene til, at kurserne er ret billige, er, at vi selv administrerer dem ret stramt (og ikke har
betalte folk udefra til det.)

Vi har haft ca. 20 kurser og et samlet deltagertal på godt og vel 750 (ca. halvdelen af foreningens
medlemstal), så omfanget ok.
Kvaliteten: Det ser ud til, at folk er glade for kurserne. Vi vil meget gerne modtage idéer.
Vi har bemærket tendens til, at der er sket et fald i deltagerantal. Det er nok bl.a. OK13s skyld.
Nogle kurser er blevet aflyst pga. manglende deltagelse. Det er meget uheldigt, hvis det er OK13s
skyld. Kan vi gøre noget for at sikre at folk vil tage på kurser?

•

•
•

Det var her følgende kommentarer:
Jo tidligere kurserne meldes ud - jo bedre kan vi få det passet ind i kommende års opgaver. Dette
kan dog være svært, når man skal booke oplægsholdere m.v.
* Sørg for, forlods at få timer til efteruddannelse
* det store bussword nu er ”Innovation”. Det har folk brugt deres kurser på.
* med tidsregistreringen tager en kursusdag mere end 7,4 timer nu. Det har også betydning for
folks tilmeldinger.
Hvis der er meget læsestof kan det med fordel meldes ud inden og udleveres i god tid
5. fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret. Det vedtages

5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag
6. Valg af ny bestyrelse og suppleant.
To genopstiller ikke: Peder Kragh og Mikkel Elklit Olsen.
De resterende bestyrelsesmedlemmer er alle villige til at genopstille.
Derudover stiller Lars Henriksen fra Herning Gymnasium, Stine Isaksen fra Viborg Katedralskole og
Robert McCluskey fra HF og VUC Nordsjælland op.
Lars Henriksen undervist i 10 år de sidste seks på STX. Vil være med til at passe på vores fag og
udvikle det. Har lavet EU-kurser for foreningen.
Stine Isaksen. 6 år som gymnasielærer. Vil være med til at udvikle fag og fordybe mig i det faglige
Robert McCluskey fra HF og VUC Nordsjælland. Ansat i gymnasieskolen siden 2011. Er inspektor.
Bestyrelsen mødes 4 til 5 gange om året. 5 gange, når der er generalforsamling. Oftest drejer det
sig om et-døgns møder. Derudover er der småmøder, repræsentation på kurser osv. Desuden
arbejder bestyrelsesmedlemmerne med at redigere ca. et nummer af Noter om året, de arrangerer
måske kurser osv…
Der er ingen yderligere kandidater. Bestyrelsen er valgt.
Valg af suppleant. Christian Vollmond stiller op og vælges. Tillykke.

7. Valg af revisor.
Peder Jacob Ellehave Kragh stiller op og vælges. Tillykke.
8. Evt.
Burkhard Sievers: Husk at der er mulighed for at deltage i Historiekonkurrencen. De, der vandt sidste år
med video om det arabiske forår, har været i Slovenien. Den ene vinder Jakob vil skrive om seminaret i
Slovenien.
Der blev foreslået at man kan lave workshops på de enkelte skoler. Man skal dog huske, at kun to må
gå videre i den europæiske konkurrence.
Det blev også foreslået at gøre konkurrencen til et projekt på klassebasis, for at gøre det mindre
belastende for eleven. På den måde kunne faget også blive mere historiekonkurrencepræg til dagligt.
Tak til Christian Vollmond, Mikkel Elklit Olsen og Peder Jacob Ellehave Kragh for jeres arbejde i bestyrelsen.
Peder Jacob Ellehave Kragh siger tak for godt samarbejde i bestyrelsen.

