Referat af Generalforsamling, 27.10.2017
1. Referent: Hanne Mortensen
2. ordstyrer: Jenny Strid

3. Bestyrelsens beretning ved David Kyng.

David fremlagde beretningen, som kan læses i Noter og på historielærer.dk, mens hans viste
billeder på PowerPoint.
Spørgsmål fra Rasmus til Heidi Funder: Hvordan forholder politikerne sig til vores fag?

Heidi: Faget er aktør i en højreorienteret national tankegang og en venstreorienteret interesse
i tværfaglighed. DHO kan ses som et kompromis mellem disse to positioner.
Faget har høj status – der er kommet mere respekt for faget særligt via info om, at 40 % af
eleverne skriver SRP i historie.
David: Historie er et fag, der er stor politisk bevågenhed på. Derfor sættes der nogle gange
ting ind, som vi ikke bryder os om. Hvad politikerne vil, kan ind imellem være svært at
gennemskue. Dette kom blandt andet til udtryk i udarbejdelsen af lærerplanenerne.
Men, lidt overraskende, var det ikke svært at afskrive kanonpunkterne. Omvendt var det lidt
overraskende, at ministeren nedsatte en gruppe, som modarbejdede meget af lærergruppens
arbejde. Det var tydeligt, at det var vigtigt for visse partier at komme af med de 24 timers
forberedelse.
Spørgsmål fra Naja, Rødovre: Kan der komme en justering af fordybelsestid. Er der nogle
tricks til, hvordan vi kan få fordybelsestid?

David: Nej, der er nok ikke så meget af gøre. Der skal afsættes tid til DHOen, der står dog ikke
hvor meget. Foreningen bør nok komme med en tydeligere udmelding om, hvad vi anbefaler.
Vi burde også fremover undersøge praksis på landets skoler.
Spørgsmål fra Jakob, Odder: Hvilke diskussioner har der været i foreningen og politisk i
forhold til det nye krav til, at DHOen skal forsvares mundtligt.

David: Vi har ikke diskuteret det i foreningen, men vi skal alle være opmærksomme på at
undgå at få for mange 1.g hold, og at det er meget tidskrævende for lærerene i
eksamensperioden.

Heidi: Man skal nok tage en diskussion på skolerne om, hvilken type feedback man ønsker at
give.
Regina: DHO og ny eksamensform bliver de ting, vi skal have fokus på i den nye bestyrelse.
Birgitte, Ishøj: Måske kan man på hjemmeside have et forum til erfaringsudveksling.

Birgitte, Rødover: det er svært at læse ud af lærerplanen, hvad der skal bedømmes til den
mundtlige prøve i DHO – er det proces eller fagligt indhold?
David: Måske skal Vollmond spørges om dette. Eller det kan tages op på FIP.

Peter, Næstved Gymnasium: fortæller om deres erfaringer med samarbejde med danskfaget.

Maj, Grindsted: hvornår kan generalforsamlingen bedst ligge? F.eks. rammer det lærere, som
har prøver efter grundforløbet. Derudover har det været svært at finde dagsordenen til
generalforsamling.
Peder Krag: Det er bedst, at generalforsamlingen ligger lige efter 1. sept pga af regnskabsåret.
Heidi: Kan man lægge kurset på en lørdag?

Det var der ikke mange, der ville have lyst til viser en håndsoprækning.

Christian, Fredericia: er der konsensus om, om der må/skal være citater i en redegørelse?
Derefter var der en kortere erfarings og meningsudveksling om emnet.
Winnie: Hvilke kurser ønsker vi, at KU kan udbyde?

Rasmus:, Fredericia: Vi behøver ikke give dem gode idéer.. men i stedet fokusere på selv at
lave gode kurser.
Lotte. Kalundborg: Det kunne være fedt med fag-faglige input.

Beretningen blev godkendt

Pkt. 4: Kasserens beretning ved regnskabsfører, Peder Krag. Lars Henriksen er kasserer.
Regnskabet og budget bliver fremlagt.

Der er ingen indvendinger til regnskabet eller budget.

Der er en kort snak om, hvordan foreningen kan bruge af overskuddet.
Lars Peter fremlægger mundtligt kursuskassen rengskab.
Regnskab og budget godkendt.

Pkt 5: Fastlæggelse af kontingent ved David
Det foreslås at fastholde kontingentet uændret.
Det vedtages!

Pkt. 6: Indkomne forslag – der er ingen punkter

Pkt. 7: Valg til bestyrelsen
David og Burkhard fra bestyrelsen genopstiller ikke. De resterende 7 medlemmer
genopstiller.
Derudover stiller disse nye kandidater op:
Kristian Arntsen fra DuborgSkolen
Jakob Bang fra Odder Gymnasium

Og Stine Tyssen fra Nykøbing stiller op som suppleant.
Alle er valgt!
Pkt. 8: Valg af revisor
Rasmus, Fredericia Gym. genvælges som revisor

Pkt. 9: Evt.
Lars Peter laver reklame for foreningens rejsekursus til Armenien og Georgien.
Mødet slut som planlagt.

