
 
Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen søndag d. 8. november 2015 
Til stede: Rasmus, Katri, Christel, Lasse, George, Sophie, Mette 
Referent: Mette 
 
1)   Den politiske situation  

Rasmus orienterer om det nyligt afholdte møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg, der bl.a. havde 
fokus på den kommende justering af gymnasiereformen. Status er dog den, at de politiske 
forhandlinger endnu ikke er gået i gang. GL forventer, at justeringen sandsynligvis vil komme til 
foråret, og Klassikerforeningens bestyrelse vil derfor så hurtigt som muligt tage kontakt til de 
politiske partier.  
 

2)   Klassikerforeningens generalforsamling d. 12. november 2015 
Formandsberetningen er næsten klar til at blive lagt på foreningens hjemmeside og sendt ud med 
EMUs nyhedsbrev. 
Alle de nuværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller, og det samme gælder foreningens to 
revisorer.  
 
Bestyrelsen gennemgår også proceduren for de planlagte vedtægtsændringer i 2016, hvor 
bestyrelsen foreslår, at § 4,7,8 og 9 ændres.  
 

3)   Økonomi og regnskab 	  
Sophie orienterer om årsregnskabet 2014, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen d. 12/11. 
Foreningen har stadig et lille underskud, men revisorerne bemærker, at der er en positiv udvikling 
over de seneste år, og de har godkendt regnskabet i sin helhed.  
 
Der er også udarbejdet et budget for 2016.  
 
Der er ikke lavet regnskab for Klassikerfonden.  
Bestyrelsen beslutter at overlade dette arbejde til Jane Nielsen fra Dansklærerforeningens Hus. 
	  

4)   Udviklingsprojekter 2015-16 
Klassikerforeningen har søgt og fået to udviklingsprojekter i 2015.  

1.   Klasserumsledelse i oldtidskundskab 
2.   Overgangen fra konstruerede tekster til originaltekst i latin og græsk 

Bestyrelsen nedsætter snarest muligt to arbejdsgrupper. 

5)   Lokalformænd og lokalmøder 2015-2016	  
Der er nu to lokalformænd i hver region, undtagen for Sjælland.  
Signe Torp Flarup supplerer nu Regina Hansen i Nordjylland.  
 
Der er lige afholdt lokalmøde i Ålborg (d. 5. november), bl.a. med bidrag fra Gorm Tortzen og 
arbejdsgruppen fra udviklingsprojektet om arbejdsformer i oldtidskundskab.  
Mødet blev afholdt med et fint fremmøde på ca. 15 deltagere.  
 
 
 
 



	  
6)   Konkurrencer 	  

Klassikerforeningens konkurrencer for skoleåret 2015-16 er i gang.  
Alle konkurrencer er annonceret i Logos, på foreningens hjemmeside, foreningens facebookside 
samt gennem EMUs nyhedsbrev. 	  
 

7)   Ny fagkonsulent	  
De klassiske fag har pr. 1. november 2015 fået ny fagkonsulent.  
Anne Vase fra Odder Gymnasium afløser Jens Refslund Poulsen på posten.  
Bestyrelsen er allerede i god dialog med den nye fagkonsulent.  
	  

8)   Evt.	  
Klassikerforeningens næste bestyrelsesmøde fastlægges til d. 15.-16. januar 2016 i Aarhus. 	  
	  


