
Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde 
lørdag d. 12. januar 2019 i Aarhus 
 
Til stede: Sophie Ege, Erik Kristensen, George Hinge, Anne Vase, Anna Mohr (fra kl. 12) og Thomas 

Hemming Larsen 

 

Referent: Thomas Hemming Larsen 

 

1. Den politiske situation 

Der er stadig latinlærermangel, men den nye sidefagsuddannelse for sproglærere er ved at 

være på plads, og den starter efter sommerferien. Alle universiteter er med, således at 

propædeutik tages på KU, 2 moduler (af 15 ECTS) på SDU og 2 moduler på ÅU. Anne skriver 

ud til alle gymnasier, når det praktiske er helt på plads. 

Klassikerforeningen vil, hvis der er elever nok arrangerer læsekredse i lokalforeningerne. 

 

2. Den nye reform 

Der er kommet mange forespørgsler om latin B. Det virker til at mange gymnasier regner 

med at skulle have latin B hold til næste skoleår som følge af de mange latin c hold i år. 

Thomas tæller op, når lectioskemaer for næste år offentliggøres. 

 

3. Økonomi 

Råbalancen for januar er endnu ikke kommet fra Dansklærerforeningen. 

Spareplanen fra 2016 for Logos fungerer som den skal og udgifterne til bladet ligger på et 

fornuftigt niveau for de seneste tre udgivelser. 

Stadig ca. 550 medlemmer, men økonomien giver stadig ikke mulighed for ekspansion.  

Vi vil fremover holde et forårsmøde om økonomi, hvor årsregnskabet for det forgangne år 

kan lukkes og godkendes. Mødet holdes via Skype/Google Hangout. Årets møde fastsættes 

under eventuelt. 

 

 



4. Nyt fra fagkonsulenten 

Fagkonsulenten gav en orientering om nyt fra UVM 

 

5. Nyt fra lokalområderne 

København, Nordjylland og Fyn fungerer fint. 

Thomas vil undersøge mulighederne for at få Midtjylland op at køre igen. 

Umiddelbart mangler der foreningsaktivitet i Sydjylland. Anna ser nærmere på dette. 

 

6. Logos (notat fra Hans) 

Der er sket en del udskiftning i redaktionen, men den nye redaktion på 6 mand er nu på 

plads med Hans Gregersen som redaktør.  

Der fortsættes med den 4-delte opbygning af bladet, og bladets længde bibeholdes 

selvom, der stadig er rigeligt med stof til bladet. 

Det kommende tema bliver skriftlighed, flerfaglige forløb og SRP. 

Den nuværende linje og indholdet i bladet bifaldes af bestyrelsen. Om der skal være en 

decideret debatsektion, vil vi lade være op til redaktionen, men det bør måske ikke have 

førsteprioritet. 

Det vil være en fin idé at lægge ældre udgaver bag password på en hjemmeside. Det 

kræver en ny hjemmeside og en del andet arbejde omkring medlemslisten. Det vil 

foreløbig ikke blive før kassereren har færdiggjort omstrukturering af Klassikerfonden. 

 

7. Kildehæfter 

Natasha på Lemvig gymnasium har nu lavet status over Kildehæfters lager, der er på 

omkring 10.000 hæfter. Roar er desuden ved at have overtaget de administrative 

funktioner. Disse opgaver har fyldt en del, så den eneste udgivelse, der er på vej i 

øjeblikket er Niels Feldskovs værk om bindingerne i pentameterversene hos Ovid. Dette vil 

blive udgivet elektronisk, hvilket man mere og mere vil gå over til. En ny fagdidaktikbog er 

muligvis også i støbeskeen. Der mangler hænder i redaktionen og bestyrelsen vendte nogle 

mulige navne. 

 



8. Konstituering 

Se vedhæftede konstituering. 

 

9. Udviklingsprojekter (nyt fra Erik og Thomas) 

Erik kunne fortælle, at projektet om skriftligt arbejde i oldtidskundskab og latin c er ved at 

være afsluttet. Thomas kunne ligeledes fortælle, at man nærmer sig en afslutning på 

projektet om antikkens demokrati og dets betydning. For begge projekters vedkommende 

vil der blive skrevet rapport og afleveret endeligt regnskab senest 31. januar og materialet 

vil blive offentliggjort på EMU, når den nye EMU kommer op at stå. 

 

10. Status på planlagte kurser 2019 (specifikt kurset d. 4. og 5. april) 

Fin tilmelding til kurset den 4.-5. april om romersk litteratur i oversættelse. Kurset er fyldt 

op med 36 deltagere.  

7. februar er der kursus på Antikmuseet om perspektivering i oldtidskundskab.  

Temaer fra Haraldskærkurset skal meldes ind inden primo marts 

Athenkursus med instituttet i Athen blev hurtigt overtegnet. 

 

11. Kommende kurser 2019-20 

- Man kunne eventuelt fremover holde internatkurser i oldtidskundskab hvert andet år. 

- Der arbejdes på et kursus om SRO/SRP i old og latin C til efteråret. 

- Det kunne være en idé med et kursus for latin og græsk A om skriftlig sætningsanalyse. 

- Det kunne være en idé med et kursus om, hvordan kunstdelen af oldtidskundskab 

løftes til et højere niveau. Den nye læreplan skal nu efter reformen begrunde og 

overveje deres dateringer. Evt. et i afstøbningssamlingen og et på Antikmuseet.  

- Deadline for gl-kataloget 2019/20 er primo marts. 

 

12. Årets konkurrencer (hvem skal tage sig af latinkonkurrencen? Anna?) 

-      Oldtidskundskabskonkurrencens emne er magt. Præmieoverrækkelsen finder sted på        

        Afstøbningssamlingen gerne lørdag 27. april. 

-       Latinkonkurrencen. Anna kontakter Lasse for at få latinkonkurrencen på skinner.  



Dagen for selve konkurrencen kan uden problemer flyttes til ultimo februar eller 

primo marts. Præmieoverrækkelsen er samtidig med oldtidskonkurrencen. 

 

13. Talentprogrammet (Susanne & Anna) 

-        Susanne, Anna og Anders arbejder med et talentprojekt til Athen eller Rom. Måske  

kunne der være to lærere med. En summerschool på en uge med et specifikt tema  

kunne sagtens betegnes som talentprogram. Anna kontakter Anders og evt. Rasmus 

Lose. 

14. Evt. 

Mødedatoer: 

Bestyrelsesmøde: Lørdag den 24. august kl.  9-16 i København. Evt. mødes den 23. 

om aftenen til middag. 

Skypemøde om økonomien: tirsdag den 19. marts kl. 20. Sophie inviterer. Vi prøver 

i Google HangOut 

Haraldskærmødet den 6.-7. september. Vi kunne holde generalforsamlingen ved 

denne lejlighed. F.eks. fredag kl. 17-18. Husk indkaldelse 4 uger før. 

 

 

 
Thomas 


