
Bestyrelsesmøde 22. november 2018 
Odense Katedralskole 

 

1. Valg af referent 

Thomas Hemming Larsen vælges 

 

2. Kommunikation 

 

Hjemmesiden har været nede i nogle dage, men den er nu flyttet til en ny og bedre server, 

så man kan undgå fremtidige nedbrud. Desuden skal indretningen af siden tages op til 

revision. 

Der var desuden en diskussion af de forskellige platforme, der er til at kommunikere 

information til klassikerlærere. Facebook ses af flest, men er også uformel. Hjemmesiden 

kommer med alle officielle nyheder, men besøges måske ikke af så mange. EMU er under 

ombygning, men bliver forhåbentlig snart klar igen, som et organ til formidling af nye forløb 

og nyheder fra ministeriet. Antikken.nu henvender sig stadig til et yngre publikum, mens en 

google-liste også bruges til uformelle diskussioner.   

 

3. Talentprogrammet 

 

Den sommerskole arrangeret af Det danske Institut og Århus universitet, der tidligere også 

har været åben for gymnasieelever med de klassiske fag, er desværre blevet nedlagt. Vi står 

derfor uden et talentprogram for klassikere i sommerferien mellem 2. og 3. g. Der blev 

under dette punkt diskuteret mulighederne for at lave vores egen sommerskole i stedet. 

Susanne viste bekymring for at det ville miste sit talentpræg og i højere grad blot blive en 

studietur med mindre, der bliver lagt en meget stor arbejdsindsats i det. 

Det blev foreslået, at man eventuelt kunne have en forberedelsesuge herhjemme og 

derefter tage en uge til Rom. 

Et andet forslag kunne være at kontakte DIA og lave et talentseminar i Athen i stedet. DIA 

er meget åben overfor samarbejde og Sophie m.fl. har kontakter efter forårets årsmøde i 

Athen. 

Susanne, Anders og Anna går videre med at undersøge mulighederne. 

 

4. Internatkursus d. 4. og 5. april om Romersk litteratur 

Der er i øjeblikket 22 tilmeldte. Deadline er 1. december, men deadline udsættes. Der skulle 

gerne komme 25-26 deltagere. Ny deadline bliver 15. januar. Spred gerne det gode budskab.  

5. Vores konstituerende januarmøde. 

 

Lørdag den 12. januar Kl. 10-17 på instituttet i Århus. 

 

 

 

 



 

6. Årsmødet i DIA 

I år deltog Sophie på foreningens vegne i Det danske Institut i Athens årsmødet. DIA vil 

meget gerne styrke kontakten og vil gerne bruges til kurser m.m. Vi vil fremover deltage i 

instituttets årsmøder. 

 

7. Evt. 

 

a. Latinkonkurrencen. Erik kontakter Lasse om årets latinkonkurrence. 

 

 

 

 


