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FÆLLESBESTYRELSEN

Fællesbestyrelsens årsberetning for 2017
Opdelt i en politisk og en organisatorisk del
Politisk
L-sektionen har arbejdet for at få forbedret forholdene omkring faget på læreruddannelsen,
herunder rejst spørgsmålet om den manglende karakter i skriftlig dansk. Sektionen har orienteret ministeren og fået et møde i stand i ministeriet. Sektionen har været synlig i fagbladet Folkeskolen med de samme problematikker.
Desuden er sektionen begyndt at blogge på folkeskolen.dk for at få en stemme i debatten og for
at synliggøre det politiske arbejde.
F-sektionens bestyrelse har været meget aktiv i den løbende skoledebat og konsolideret sig
med stærke bloggere på folkeskolen.dk og på andre medier. Af konkrete politiske sager i det
forgangne år kan nævnes, at bestyrelsen har været repræsenteret i en ministerielt nedsat faglig
følgegruppe om dansk og matematik. I øvrigt deltager sektionen i et tæt samarbejde med de
andre faglige foreninger under Danmarks Lærerforening og med de øvrige nordiske modersmålslærerforeninger.
G-sektionen har deltaget i arbejdet med læreplaner og vejledninger for hf og stx og som noget
nyt også FGU. Desuden har foreningen deltaget i arbejdet med de skriftlige opgaver i gymnasiefaget og deltager i opstarten af en ny tværfaglig forening, som har fokus på medborgerskab og
mediedelen af danskfaget.
Organisatorisk
F-sektionen.
F-sektionen er i gang med en implementering af medlemsstrategien under nøgleordene synlighed og kvalitet. Strategien skal sikre, at både det politiske og faglige arbejde bliver synligt, og
den skal i sidste ende bidrage til at gøre foreningen mere attraktiv for nuværende og kommende medlemmer.
På den baggrund har sektionen oprettet en ambassadørordning, som har til formål at styrke
kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne og sikre, at der bliver ved med at være
medlemmer, der har lyst til at blive (endnu mere) aktive i foreningsarbejdet.
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Vi er i grundskolens bestyrelse helt enige om præmissen for vores frivillige arbejde − både i beretningsperiode − men også i de kommende beretningsperioder. Vi arbejder for vores medlemmer og forhåbentlig kommende medlemmer i alle faglige, politiske og frivillige sammenhænge, for at skabe grobund for et danskfag, der kan begejstre og gnistre såvel eleven som
dansklæreren.
G-sektionen.
Afholdt meget velbesøgte kurser
Ny bestyrelse startet i 2018 med 4 nye medlemmer, bestyrelsen dækker hele landet og både hf
og stx
Deltager i fagdidaktiske kurser og fortæller om foreningen
Arbejder for at medlemmerne kan få materiale fra kurserne gennem vodcasts og forslag til undervisningsforløb
Deltager i og driver UNI-netværk med landets danskinstitutter og DPU og IKV
L-sektionen.
Vi har haft godt årsmøde i Berlin
Vi har gennemført tiltag i forhold til medlemshvervning på enkelte UCC'er med succes og fortsætter indsatsen.
Vi har medvirket i Norspråk og Nordisk udvalg
Vi er begyndt at blogge på folkeskolen.dk

På fællesbestyrelsens vegne

Jacob Buris Andersen, fmd.
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