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FREDAG	  D.	  9.	  JANUAR	  2015	  

	  
Til	  stede:	  Jesper	  Thomsen	  Lemke,	  Jens	  Refslund	  Poulsen,	  Rasmus	  Gottschalck,	  Christel	  Tvedegaard	  
Lund,	  George	  Hinge,	  Katri	  Bügel	  Jørgensen,	  Mette	  Lindemann	  Pedersen,	  Knud	  Rygaard,	  Sophie	  Ege	  (fra	  
kl.	  16)	  
	  
1)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Dagsorden	  blev	  godkendt	  
	  
2)	  Valg	  af	  referent	  
Mette	  blev	  valgt	  som	  referent	  
	  
3)	  Lokalmøder	  2015	  og	  2016	  
I	  foråret	  2015	  afholdes	  der	  følgende	  lokalmøder:	  
Fyn/Syd-‐	  og	  Sønderjylland,	  torsdag	  den	  9.	  april	  2015	  
Nordjylland,	  Aalborg	  onsdag	  den	  15.	  april	  2015	  
Midtjylland,	  Aarhus,	  onsdag	  den	  22.	  april.	  2015	  
Sjælland,	  København	  torsdag	  den	  7.	  maj	  2015	  
	  
Indholdet	  for	  disse	  lokalmøder	  er	  ikke	  fastlagt	  af	  bestyrelsen	  og	  derfor	  lagt	  ud	  til	  de	  enkelte	  
lokalformænd,	  der	  snarest	  muligt	  orienterer	  de	  pågældende	  regioners	  medlemmer	  pr.	  mail.	  Det	  
endelige	  program	  lægges	  også	  på	  Klassikerforeningens	  hjemmeside.	  
	  
I	  foråret	  2016	  vil	  der	  blive	  afholdt	  følgende	  lokalmøder:	  
Fyn,	  Syd-‐	  og	  Sønderjylland:	  7.	  april	  2016	  
Midtjylland,	  Aarhus:	  onsdag	  d.	  13.	  april	  2016	  
Nordjylland,	  Aalborg:	  27.	  april	  2016	  
Sjælland,	  København:	  torsdag	  d.	  12.	  maj	  2016	  
	  
4)	  Nyt	  fra	  fagkonsulenten	  
Fagkonsulent	  Jens	  Refslund	  Poulsen	  giver	  en	  generel	  orientering	  om	  de	  klassiske	  fag.	  
	  
5)	  Udviklingsprojekter	  –	  status	  
a)”Talentudvikling	  i	  oldtidskundskab”	  
Det	  igangværende	  udviklingsprojekt	  ”Talentudvikling	  i	  oldtidskundskab”	  skulle	  have	  været	  afsluttet	  	  
d.	  1.	  december	  2014,	  men	  der	  er	  søgt	  om	  udsættelse	  til	  d.	  1.	  april	  2015.	  
	  
b)”Udvikling	  af	  arbejdsformer	  i	  oldtidskundskab”	  	  
Dette	  projekt	  skal	  afsluttes	  i	  december	  2015.	  	  
Rasmus	  er	  tovholder	  og	  desuden	  arbejder	  en	  gruppe	  på	  fem	  old-‐lærere	  med	  bl.a.	  Euripides’	  Hippolytos,	  
Platons	  Phaidros,	  romersk	  litteratur	  samt	  Homer.	  	  
Gruppens	  arbejde	  vil	  munde	  ud	  i	  en	  række	  øvelser	  og	  idéer	  til	  arbejdsformer,	  som	  vil	  blive	  publiceret	  
på	  EMU.	  Gruppens	  arbejde	  vil	  også	  blive	  formidlet	  på	  et	  kommende	  efteruddannelseskursus.	  
	  



6)	  Konkurrencer	  
a)	  Latinkonkurrencen	  2015	  
Konkurrencen	  afholdes	  tirsdag	  d.	  3.	  februar	  2015	  og	  Mette	  er	  tovholder.	  
Der	  er	  frist	  for	  tilmelding	  d.	  16.	  januar	  2015.	  
	  
b)	  Old-‐konkurrencen	  2015	  
Old-‐konkurrencen	  varetages	  i	  år	  af	  Janne	  Flensted	  og	  Sanna	  Høegh	  fra	  Svendborg	  Gymnasium	  som	  en	  
del	  af	  udviklingsprojektet	  ”Talentudvikling	  i	  oldtidskundskab”.	  
Der	  er	  deadline	  for	  indsendelse	  af	  bidrag	  d.	  3.	  marts	  2015	  	  
	  	  
Der	  vil	  blive	  arrangeret	  præmieoverrækkelse	  på	  Glyptoteket	  medio	  eller	  ultimo	  april	  2015.	  
	  
7)	  Konstituering	  2015	  
Vedlagt	  i	  et	  separat	  dokument	  og	  på	  foreningens	  hjemmeside.	  
	  
8)	  Overdragelse	  af	  Kildehæfters	  økonomi	  
Bestyrelsen	  godkender,	  at	  Kildehæfters	  økonomi	  overdrages	  fra	  Jonas	  Iuul	  til	  Thomas	  Haunstrup.	  
	  
	  

LØRDAG	  D.	  10.	  JANUAR	  2015	  

	  
	  
Til	  stede:	  George	  Hinge,	  Rasmus	  Gottschalck,	  Sophie	  Ege,	  Christel	  Tvedegaard	  Lund,	  Jesper	  Thomsen	  
Lemke,	  Katri	  Bügel	  Jørgensen,	  Mette	  Lindemann	  Pedersen,	  Lasse	  Pedersen	  
Fra	  kl.	  13:	  Hans	  Gregersen,	  Bo	  Larsen,	  Kai	  Verner	  Nielsen	  og	  Pernille	  Borch	  Petersen	  
	  
9)	  Efteruddannelse	  
	  
Efteruddannelse	  2014-‐15	  
I	  skoleåret	  2014-‐15	  er	  der	  afholdt	  Hald-‐kursus	  på	  Haraldskær	  samt	  Euroclassica	  i	  København	  i	  
efteråret.	  Kurset	  om	  ”Nye	  bøger	  og	  materialer	  i	  de	  klassiske	  fag”	  måtte	  aflyses	  pga.	  for	  få	  tilmeldinger.	  I	  
foråret	  2015	  afholder	  Klassikerforeningen	  en	  række	  lokalmøder	  (se	  punkt	  3)	  samt	  et	  
innovationskursus,	  der	  skal	  afvikles	  torsdag	  d.	  5.	  marts	  2015	  på	  Skt.	  Knuds	  Gymnasium	  
	  
Efteruddannelse	  2015-‐16	  
a)	  Hald-‐kurset	  2015	  
Dato:	  4.-‐5.	  september	  2015	  
Sted:	  Haraldskær	  
Arrangør:	  Anders	  Jensen,	  Nørresundby	  Gymnasium	  
Kontakt	  til	  bestyrelsen:	  Rasmus	  
Konsulenter:	  Christel	  og	  Jens	  
Fredagens	  tema	  er	  endnu	  ikke	  fastlagt.	  
Lørdag	  diskuteres	  de	  skriftlige	  opgaver	  og	  latin	  C.	  
	  
b)	  Talentudviklingskursus	  i	  oldtidskundskab	  
Dato:	  september	  2015	  
Sted:	  Nyborg	  Gymnasium	  
Ansvarshavende:	  Katri	  i	  samarbejde	  med	  talentudviklingsgruppen	  fra	  Svendborg	  Gymnasium	  (Janne	  
Flensted	  og	  Sanna	  Høegh)	  



Indhold:	  Dette	  kursus	  vil	  have	  til	  formål	  at	  klæde	  lærerne	  på	  til	  at	  lade	  deres	  elever	  deltage	  i	  old-‐
konkurrencen	  2015-‐16.	  	  
	  	  
c)	  Foredragsrække	  om	  Læsninger	  i	  Romersk	  litteratur	  
Dato:	  10	  torsdage	  (efterår	  og	  forår)	  fra	  19:30	  –	  21:30	  
Sted:	  Zahles	  Gymnasium	  
Ansvarshavende:	  Rasmus	  
	  
	  d)	  Generalforsamling	  2015	  
Dato:	  Efterår	  2015,	  i	  sammenhæng	  med	  et	  af	  foredragene	  om	  romersk	  litteratur	  	  
Sted:	  Zahles	  Gymnasium	  
Ansvarshavende:	  Rasmus	  og	  Katri	  
	  
e)	  Historieskrivning	  &	  historiefortælling	  
Dato:	  Internatkursus,	  10.-‐11.	  marts	  2016	  
Sted:	  Endnu	  ikke	  fastlagt	  
Ansvarshavende:	  Christel	  og	  Lasse	  
Indhold:	  Den	  græske	  og	  romerske	  oldtid	  som	  fortid,	  fortælling,	  identitet	  og	  historie.	  	  	  
	  
f)	  Regionalkurser	  2016	  
	  I	  foråret	  2016	  vil	  der	  blive	  afholdt	  følgende	  lokalmøder:	  
Fyn,	  Syd-‐	  og	  Sønderjylland:	  7.	  april	  2016	  
Midtjylland,	  Aarhus:	  onsdag	  d.	  13.	  april	  2016	  
Nordjylland,	  Aalborg:	  27.	  april	  2016	  
Sjælland,	  København:	  torsdag	  d.	  12.	  maj	  2016	  
	  
10)	  Logos	  
a)	  Ændringer	  i	  redaktionens	  sammensætning	  og	  i	  bestyrelsens	  kontaktperson	  til	  Logos	  
Kai	  Verner	  Nielsen	  træder	  ud	  af	  redaktionen,	  og	  der	  skal	  findes	  et	  nyt	  medlem.	  
Bestyrelsens	  kontaktperson	  til	  Logos,	  Jesper	  Thomsen	  Lemke,	  træder	  ud	  af	  bestyrelsen,	  og	  derfor	  
bliver	  de	  nye	  kontaktpersoner	  Rasmus	  og	  Sophie.	  
	  
b)	  Ændring	  ift.	  udgivelse	  af	  kommende	  numre	  
Fra	  og	  med	  2015	  vil	  der	  af	  økonomiske	  årsager	  kun	  udkomme	  3	  numre	  af	  Logos	  (februar	  –	  maj	  –	  
oktober)	  i	  stedet	  for	  de	  sædvanlige	  4.	  Alle	  3	  numre	  vil	  være	  i	  den	  sædvanlige	  fysiske	  form.	  
	  
c)	  Status	  på	  arkivet	  for	  tidligere	  numre	  
Bestyrelsen	  arbejder	  med	  at	  etablere	  et	  elektronisk	  arkiv	  for	  tidligere	  numre	  af	  Klassikerforeningens	  
Meddelelser	  og	  Logos.	  	  
	  
d)	  Status	  på	  annonceindtægter	  	  
Bestyrelsen	  følger	  op	  på	  eventuelt	  manglende	  annonceindtægter.	  
	  
e)	  Kommende	  Logos-‐numre:	  
nr.	  1	  2015:	  Hellenistisk	  litteratur	  (deadline	  d.	  15.	  januar)	  
nr.	  2	  2015:	  ?	  
nr.	  3	  2015:	  Platon	  
	  
11)	  Evt.	  
	  
Bestyrelsens	  næste	  møde	  fastlægges	  til	  søndag	  d.	  3.	  maj	  2015	  kl.	  10-‐12	  
	  


