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FREDAG	  D.	  15.	  JANUAR	  2016	  

	  
	  
Til	  stede:	  Anne	  Bisgaard	  Vase,	  Rasmus	  Gottschalck,	  Christel	  Tvedegaard	  Lund,	  George	  Hinge,	  Katri	  
Bügel	  Jørgensen,	  Mette	  Lindemann	  Pedersen,	  Lasse	  Pedersen	  
	  
	  
1)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
	  
Dagsorden	  blev	  godkendt	  
	  
2)	  Valg	  af	  referent	  
	  
Mette	  blev	  valgt	  som	  referent	  
	  
3)	  Den	  aktuelle	  situation	  på	  KU	  
	  
Bestyrelsen	  diskuterer	  den	  aktuelle	  situation	  på	  KU	  i	  lyset	  af	  det	  udsendte	  notat	  om	  besparelserne	  på	  
det	  humanistiske	  fakultet	  på	  Københavns	  Universitet.	  
Bestyrelsen	  følger	  sagen	  tæt	  og	  er	  i	  løbende	  dialog	  med	  KU.	  	  	  
	  
4)	  Den	  politiske	  situation	  
	  
Rasmus	  orienterer	  om	  den	  politiske	  situation	  og	  om	  den	  varslede	  gymnasiereform	  eller	  –justering.	  	  
Der	  er	  fra	  politisk	  side	  endnu	  ikke	  meldt	  noget	  ud,	  men	  Klassikerforeningens	  bestyrelse	  følger	  
naturligvis	  situationen,	  og	  der	  er	  allerede	  etableret	  dialog	  med	  forskellige	  relevante	  politiske	  
ordførere.	  	  
	  
5)	  Nyt	  fra	  fagkonsulenten	  
	  
Fagkonsulent	  Anne	  Bisgaard	  Vase	  giver	  en	  generel	  orientering	  om	  de	  klassiske	  fag.	  
	  
6)	  Konstituering	  2016	  
	  
Der	  var	  genvalg	  på	  de	  centrale	  bestyrelsesposter,	  således	  at	  Rasmus	  Gottschalck	  fortsætter	  som	  
formand,	  Katri	  Bügel	  Jørgensen	  som	  næstformand	  og	  Sophie	  Ege	  som	  kasserer.	  	  
Den	  fulde	  konstituering	  kan	  ses	  på	  Klassikerforeningens	  hjemmeside	  www.klassikerforeningen.dk	  
	  
	  
	  
	  
	  



LØRDAG	  D.	  16.	  JANUAR	  2016	  

	  
Til	  stede:	  Anne	  Bisgaard	  Vase	  (fra	  kl.	  10.30),	  Rasmus	  Gottschalck,	  Christel	  Tvedegaard	  Lund,	  George	  
Hinge,	  Katri	  Bügel	  Jørgensen,	  Mette	  Lindemann	  Pedersen,	  Lasse	  Pedersen	  
	  
	  
7)	  GLs	  sprogtænketank	  
	  
Bestyrelsen	  diskuterer	  GLs	  kommende	  projekt	  om	  en	  sprogtænketank,	  hvortil	  deltagerne	  skal	  findes	  i	  
Pædagogisk	  Samarbejdsudvalg	  d.	  28.	  januar	  2016.	  
Ifølge	  GL	  skal	  Sprogtænketanken	  bestå	  af	  tre	  medlemmer	  fra	  gymnasieskolen:	  	  
1.	  en	  repræsentant	  fra	  dansk	  
2.	  en	  repræsentant	  for	  de	  sprogfag,	  som	  eleverne	  kan	  fortsætte	  fra	  folkeskolen	  (engelsk,	  fransk,	  tysk)	  
3.	  en	  repræsentant	  for	  de	  sprogfag,	  som	  eleverne	  først	  møder	  på	  gymnasiet	  (latin,	  græsk,	  spansk,	  
kinesisk,	  japansk,	  italiensk,	  mm.)	  
Sprogtænketanken	  skal	  ellers	  bestå	  af	  universitetsfolk	  samt	  folk	  fra	  andre	  relevante	  organisationer.	  	  
	  
Formålet	  med	  Sprogtænketanken	  er	  	  
1.	  at	  undersøge	  om	  det	  er	  korrekt,	  at	  eleverne	  generelt	  har	  fået	  et	  svagere	  fagligt	  niveau	  i	  sprogfagene	  
2.	  at	  styrke	  sprogfagene	  ved	  at	  komme	  med	  forslag	  til	  hvordan	  eleverne	  kan	  løftes.	  	  
	  
Bestyrelsen	  tager	  nu	  kontakt	  til	  de	  andre	  relevante	  faglige	  foreninger	  (spansk,	  tysk,	  italiensk,	  kinesisk,	  
japansk,	  mm.)	  for	  at	  finde	  en	  repræsentant,	  der	  kan	  varetage	  netop	  denne	  sproggruppes	  interesser.	  	  	  
	  
	  
8)	  Efteruddannelse	  2015-‐‑	  2016	  
	  
I	  skoleåret	  2015-‐‑16	  er	  der	  afholdt	  Hald-‐‑kursus	  på	  Haraldskær	  samt	  en	  foredragsrække	  om	  læsninger	  
af	  romersk	  litteratur	  i	  oldtidskundskab	  på	  Zahles	  Gymnasieskole	  i	  København.	  Kurset	  om	  
”Talentudvikling	  i	  oldtidskundskab”	  måtte	  aflyses	  pga.	  for	  få	  tilmeldinger.	  I	  foråret	  2016	  fortsætter	  
foredragsrækken	  om	  romersk	  litteratur,	  og	  derudover	  afholder	  Klassikerforeningen	  et	  internatkursus	  
om	  ”Historien	  –	  skrevet	  og	  fortalt”	  i	  Odense	  d.	  10.	  og	  11.	  marts	  2016	  på	  Dalum	  Landbrugsskole.	  	  
	  
Derudover	  afholder	  Klassikerforeningen	  følgende	  lokalmøder	  i	  foråret	  2016:	  
	  
1.	  Fyn/Syd-‐‑	  og	  Sønderjylland,	  Kolding,	  d.	  14.	  april	  2016	  
2.	  Nordjylland,	  Aalborg	  d.	  27.	  april	  2016	  
3.	  Midtjylland,	  Aarhus,	  d.	  13.	  april.	  2016	  
4.	  Sjælland,	  København,	  d.	  12.	  maj	  2016	  
	  
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.	  
	  
9)	  Efteruddannelse	  2016-‐‑17	  
	  
a)	  Hald-‐‑kurset	  2016	  
Dato:	  9.-‐‑10.	  september	  2016	  
Sted:	  Haraldskær	  
Arrangør:	  Anders	  Jensen,	  Nørresundby	  Gymnasium 
Kontakt	  til	  bestyrelsen:	  Rasmus	  



Fredagens	  tema	  er	  endnu	  ikke	  fastlagt.	  
Lørdag	  diskuteres	  de	  skriftlige	  opgaver	  og	  latin	  C.	  
	  
b)	  Foredragsrække	  om	  læsninger	  af	  romersk	  litteratur	  i	  oldtidskundskab	  
Bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  gentage	  foredragsrækken	  om	  romersk	  litteratur,	  denne	  gang	  i	  Aarhus.	  	  
Dato:	  8	  torsdage	  fra	  19.30-‐‑21.30	  (efterår	  og	  forår)	  
Sted:	  Aarhus	  Universitet	  
Ansvarshavende:	  Mette	  
	  
c)	  Generalforsamling	  2016	  
Dato:	  Efterår	  2016,	  i	  sammenhæng	  med	  et	  af	  foredragene	  om	  romersk	  litteratur	  	  
Sted:	  Aarhus	  Universitet	  
Ansvarshavende:	  Rasmus	  og	  Mette	  
	  
d)	  Internatkursus	  om	  retorik	  	  
Dato:	  d.	  9.	  og	  10.	  marts	  2017	  
Sted:	  Endnu	  ikke	  fastlagt	  
Ansvarshavende:	  Katri	  og	  Lasse	  
	  
e)	  Lokalkurser	  forår	  2017	  
I	  foråret	  2017	  vil	  der	  blive	  afholdt	  følgende	  lokalmøder:	  
Fyn/Sønderjylland,	  Kolding:	  d.	  6.	  april	  2017	  
Midtjylland,	  Aarhus:	  d.	  20.	  april	  2017	  
Nordjylland,	  Aalborg:	  d.	  27.	  april	  2017	  
Sjælland,	  København:	  d.	  4.	  maj	  2017	  
	  
	  
10)	  Økonomi	  
	  
Foreningens	  økonomi	  ser	  fornuftig	  ud,	  og	  det	  er	  lykkedes	  at	  få	  vendt	  de	  seneste	  års	  underskud	  til	  et	  
forventeligt	  lille	  overskud	  for	  regnskabsåret	  2015,	  således	  som	  tallene	  ser	  ud	  lige	  nu.	  	  
	  
Foreningens	  medlemstal	  ser	  lige	  nu	  således	  ud:	  	  
Almindeligt	  medlemskab:	  469	  
Reduceret	  medlemskab	  :184	  
Ægtefæller:	  20	  
Total:	  673	  medlemmer	  
	  
	  
11)	  Logos	  
	  
a)	  Nyt	  fra	  redaktionen	  
Daisy	  Nørtoft	  Jensen	  er	  trådt	  ud	  af	  redaktionen,	  og	  nyt	  redaktionsmedlem	  er	  Anja	  Czepluch	  fra	  
Midtfyns	  Gymnasium.	  	  
	  
b)	  Økonomi	  
Redaktionen	  er	  opmærksom	  på	  PostDanmarks	  markante	  portostigninger	  pr.	  1.	  januar	  2016,	  og	  derfor	  
er	  der	  taget	  kontakt	  til	  trykkeriet	  i	  forhold	  til	  at	  opnå	  en	  så	  fordelagtig	  pris	  som	  muligt	  på	  forsendelse.	  	  	  
Det	  vil	  blive	  tilstræbt,	  at	  bladet	  fremadrettet	  ikke	  overstiger	  et	  omfang	  på	  100	  tryksider.	  
	  
c)	  Annoncer	  
Redaktionen	  tjekker	  op	  på	  priser	  og	  procedurer	  i	  forhold	  til	  at	  få	  et	  maksimalt	  udbytte	  af	  annoncerne.	  	  	  



d)	  De	  kommende	  numre	  
De	  kommende	  numre	  af	  Logos	  vil	  have	  følgende	  temaer:	  	  
1/2016:	  Socialisering	  
2/2016:	  Nylatin	  
3/2016:	  Dannelse	  og	  de	  klassiske	  fag	  
	  
	  
12)	  	  Udviklingsprojekter	  
	  
a)	  Igangværende	  projekter	  
1.	  Klasserumsledelse	  i	  oldtidskundskab.	  
Arbejdsgruppen	  fra	  udviklingsprojektet	  ”Undervisningsformer	  i	  oldtidskundskab”	  arbejder	  videre	  
med	  dette	  projekt.	  Arbejdsgruppen	  består	  af	  Søren	  Tiemroth	  fra	  Virum	  Gymnasium,	  Katja	  Holm	  fra	  
Borupgaard	  Gymnasium,	  Mette	  Marie	  Dons	  fra	  Roskilde	  Gymnasium,	  Sanne	  Thrane	  fra	  Hvidovre	  
Gymnasium	  og	  Erik	  Kristensen	  fra	  Ørestad	  Gymnasium	  
2.	  Faglig	  overgang	  og	  progression	  i	  latin	  og	  græsk.	  	  
Arbejdsgruppen	  består	  af	  Jonas	  Iuul	  fra	  Thisted	  Gymnasium,	  Sebastian	  Maskell	  Andersen	  og	  Mathias	  
Manly	  fra	  Helsingør	  Gymnasium	  samt	  Christel	  Tvedegaard	  Lund	  fra	  Zahles.	  	  
	  
b)	  Afsluttede	  projekter	  
I	  skoleåret	  2015-‐‑2016	  blev	  de	  to	  udviklingsprojekter	  ”Talentudvikling	  i	  oldtidskundskab”	  og	  
”Undervisningsformer	  i	  oldtidskundskab”	  afsluttet.	  
Materialet	  fra	  det	  afsluttede	  talentudviklingsprojekt	  er	  på	  EMU,	  hvortil	  der	  også	  er	  linket	  fra	  
Klassikerforeningens	  egen	  hjemmeside.	  	  
Materialet	  fra	  det	  afsluttede	  udviklingsprojekt	  ”Undervisningsformer	  i	  oldtidskundskab”	  vil	  også	  blive	  
tilgængeligt	  på	  EMU	  snarest	  muligt.	  	  
	  
	  
13)	  Euroclassica	  
	  
I	  2016	  har	  Euroclassica	  25-‐‑års	  jubilæum,	  og	  årets	  konference	  skal	  afholdes	  i	  Athen	  fra	  d.	  22.-‐‑24.	  
august.	  Klassikerforeningen	  regner	  med	  at	  sende	  to	  bestyrelsesmedlemmer	  som	  repræsentanter	  for	  
Danmark.	  
	  
	  
14)	  Evt.	  	  
	  
Bestyrelsens	  næste	  to	  møder	  fastlægges	  til:	  
Søndag	  d.	  13.	  marts	  2016	  kl.	  13	  
Søndag	  d.	  8.	  maj	  2016	  kl.	  10	  
	  
	  
	  


