
DAGSORDEN for bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22. august 2020 

 

Vi mødes hos Erik (Stefansgade 54, 2. tv., 2200 Kbh. N) kl. 10.30 og vi slutter kl. 16.00 

 

1) Kort gennemgang af dagsordenen og valg af referent 

Sophie valgt til referent.  

 

2) Økonomi (Sophie) – herunder overgangen til ny kasserer (Susanne). Jeg (Erik) har netop talt 

med to af mine oldkolleger, der har oplevet, at deres banker har ”slettet” deres BS-aftale 

med Klassikerforeningen på grund af ”inaktivitet”. Her er måske et problem, vi skal se på 

sammen med vores sekretariat? 

 

Økonomien i foreningen har det overordnet set godt, uden at det skal forstås sådan, at 

pengekassen bugner. Kasseren er tilfreds med samarbejdet med det nye sekretariat, som 

ordner økonomien i det daglige. Vi har ikke inddrevet kontingent for 2020 endnu, da vi har 

måttet rydde op i medlemmer med manglende betaling for 2019 (og længere tilbage), som et 

sidste oprydningspunkt i forbindelse med skifte at administrator. Det er nu ordnet og 

kontingentopkrævninger bliver udskrevet her slut august. Sekretariatet mener ikke, der bør 

blive yderligere problemer med PBS, selv om aftalen har været slettet.  

Årsregnskab og fondsregnskab for 2019 er ved at blive afsluttet. Det er lidt senere end 

normalt, men fint i tid til at blive fremlagt på Generalforsamlingen til november. Det skyldes 

igen at overdragelsen af et regnskab er en lidt kompliceret sag.  

 

3) Kurser 2020-21: Haraldskær – måske en kort orientering fra Anna. Genudbud (dagskursus) 

for lærere i latin C og B og græsk A fx medio marts 2021 fx på Sct. Knuds Gymnasium. 

(Erik). 

Internatkursus for oldlærere primo april 2021 (Fx Dalum Landbrugsskole ligesom i 2019). 

Tema: demokrati.  

FIP-kurser?  

 

Anna orienterer om Haraldskær. Kurset er i år overtegnet. Billetterne blev simpelthen revet 

væk. Der bliver tilbudt overnatning på Dan Hostel i nærheden, så der er 67 pladser.  

Kursus fra marts genudbydes på Katedralskolen i Odense – Erik, Susanne og Thomas 

arrangerer. Det henvender sig til Græsk A og Latin C og B. 

Erik arrangerer også gerne et internatkursus i demokrati. Thomas og Erik laver program. 

 

Vores nytiltrådte fagkonsulent, Allan, fortalte om de kommende FIP kurser. Det 

overordnede tema i FIP i år er skriftlighed og mundtlighed. SRP kommer med på kurset. 

Næste års fip-kurser vil have temaet ’det globale’.  

 

Datoer: 

18. og 19.11.20 oldtidskundskab på hhv. Aarhus Stats- og Gl Hellerup Gymnasier 

10.12.20 græsk og latin på Fredericia Gymnasium 

13. og 14.1.21 AP på hhv. Hvidovre og Silkeborg Gymnasier 

 



Han meddelte også, at der kommer vejledninger til de ændrede læreplaner før FIP i januar – 

formentlig til november.  

 

 

 

4) Fagenes stilling i gymnasiet. I år kan vi ikke bruge lectio til indsamling af data (antal hold 

mv.). Skal vi - ligesom sidste år – forsøge med at skrive rundt til skolerne? Listen blev 

aldrig komplet, men vi fik dog en (positiv) fornemmelse. 

Vi vil også i år lave rundspørge. Samme fordeling på landsdele som sidste år. Erik tager hele 

Sjælland. Christel bistår Erik. 

 

5) Status på den nye sidefagsuddannelse i latin for sproglærere? (George) Jeg (Erik) hører 

rygter om, at der er ca. 25 tilmeldte. 

Uddannelsen er gået i gang og der er fin interesse for den. George og bestyrelsen som 

helhed følger den tæt.  

 

 

6) Udviklingsprojektet om Klassikerstudieretninger. Projektet er ikke Klassikerforeningens 

som sådan, men er forankret på Viborg Katedralskole. 

 

Thomas orienterer om status på udviklingsprojektet under UVM om 

klassikerstudieretninger. Thomas og Roar fra Viborg, Jesper fra Risskov, Bengerd fra Gl. 

Hellerup udgør arbejdsgruppen og har lavet spørgeskemaundersøgelse blandt 1.g’erne om 

hvorfor/hvorfor ikke de har valgt latin, samt spørgeskema til klassikerlærerne. Der er lavet 

et skriv til alle skoler om, hvordan man kan styrke fagene, hints til undervisning i AP og 

orienteringsaften osv. Bengerd har lavet mappe på Facebook, hvor medlemmer kan uploade 

materiale om deres præsentationer. Spørgeskemaundersøgelsen bliver fremlagt på 

Haraldskær.  

 

Vi skal følge med i udbuddet af projektmidlerne fra ministeriet til ca. Oktober-november.  

 

7) Konkurrencer (Christel) – Hvornår fastsættes årets emne/tema for 

oldtidskundskabskonkurrencen? Hvordan får vi flere elever til at deltage i – især – 

oldkonkurrencen og i den nye græskkonkurrence? Skal græskkonkurrencen udformes lidt 

anderledes? Afholdes præmieoverrækkelsen på Glyptotektet? 

Der var over 200 deltagere i latin c konkurrence. Det er jo meget flot! Niels Grotum har lave 

konkurrencen i år og er også dommer. Det gør han igen til næste år. 

Christel har lavet oldkonkurrencen og var også dommer. Der var ganske få deltagere (2) og 

det har der været i en årrække. Vi drøftede konkurrencens fremtid og Christel vil hverve 

samarbejdspartnere. 

Græskkonkurrencen havde 40 bidragsydere. Allan Uhre havde lavet konkurrencen. Marcel 

Lysgaard Lech (SDU) Elisabeth Friis (Lunds Universitet) Kamilla Löfström (Information) 

var dommere. Allan fortsætter ikke til næste år, så vi drøftede konkurrencens fremtid og det 

vil vende igen på senere møder.  

Præmieoverrækkelsen. Vi vil fortsat gerne være på Glyptoteket, hvis det er muligt.  

 



8) Vores talentprogram (Anna). På grund af covid-19 kom de ellers ret mange talenter ikke 

afsted i år. Men hvordan skal vi planlægge/forholde os til talentrejsen fremover bl.a. i lyset 

af covid-19? 

Anna kontakter Rasmus og Lene, om de vil stå for næste års tur. De vil derefter kontakte 

rektorerne. Alfa Travel har refunderet det fulde beløb for sidste års tur.   

 

9) Euroclassica – i år er der virtuelt møde (generalforsamlingen) d. 5. september via Zoom 

(Erik).  

Erik vil deltage i år.  

 

10) Lokalformænd og lokalmøder 

Intet nyt 

 

11) Nyt fra fagkonsulenten (den spritnye fagkonsulent, Allan) 

Vi bød velkommen til den nye fagkonsulent, Allan Uhre. Han vil orientere om udbuddet af 

projektmidlerne fra ministeriet til ca. Oktober-november.  

 

 

12) Nyt fra Logos 

Nye medlemmer i redaktionen, Mathias Arnov fra Borupgaard og Marie Kluge fra Herlev.  

Samarbejdet med det nye sekretariat er blevet større og fungerer godt ifølge Hans.  

 

13) Nyt fra Kildehæfter (økonomi og udgivelser) 

Der er ikke noget nyt.  

 

14)  Evt. 

Ny mødedato: Lør 16.jan. 2021 


