
mandag den 8. februar 2021

Dagsorden til teams-møde, 11/2, kl. 19-20 , inkl. ref. 

1. Velkommen til Kathrine


2. Farvel til Birgit - “Tak er kun et fattigt ord” på hjemmesiden 

3. Tillykke til Nina - Benita sender en hilsen


4. Opfølgning siden sidst; hvordan går det med “lektien” med at præcisere egne 
interesseområder og byde ind, i forhold til samarbejdspartnere. Hvor 
repræsenterer man, og hvor ønsker man at repræsentere? Planen er fortsat, at 
det skal stå i præsentationen for os, hver især. Gå meget gerne ind i din 
præsentation på madkundskab.nu og revider den. Send den efterfølgende til 
redaktoeren@madkundskab.nu - efterkommes


5. Projekt SESAM v/professor Bent Mikkelsen Formålet med SESAM er at skabe 
interesse blandt børn og unge i skolen for videnskabens rolle når det gælder om 
at løse nogle af samfundets udfordringer – f.eks den der handle om 
fødevaresystemets grønne omstilling. Fødevaresystemet står overfor en større 
omstilling. Det viser klimadebatten tydeligt. Der er behov for at nytænke det 
cirkulære og bæredygtigheden ind. Både i den måde vi producerer og forbruger 
fødevarer på. Og at børnene og de unge – og naturligvis madkundskab i skolen - 
skal have vigtig plads i denne omstilling bør være uden for diskussion. Med 
"SESAM (Sense, Science & the Magic of Food) projektet går forskere, lærere og 
elever nu i gang med at udvikle en tematisk tilgang hvor fødevaresystemet gøre 
til genstand for læring om science og det digitale, Ny proteinkilder, ny 
dyrkningsformer og nye spisevaner står i centrum form projektet der har 
modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horizon 2020-forsknings- og 
innovationsprogram. Hvem vil repræsentere os i det samarbejde? Christine har 
tidligere være i kontakt med Bent. Jonas har været involveret i samarbejdet 
omkring GastroMas. - Lone kontakter Bent Mikkelsen og beder ham i sin tur om 
at tage kontakt til Benita. Benita angav ved samme lejlighed, at “Tænk” er svær 
at passe for hende, da møderne ligger i arbejdstiden - hun opfordrede andre til 
at overtage opgaven. Det er generelt svært for os alle. Lone påtager sig opgaven, 
med de samme forbehold. 


6. Orientering om Food Makers: se gerne under “madkundskab i skolen” 
undervisningsmaterialer og -forløb. Et projekt finansieret af Nordea Fonden, som 
ikke er kommet ud, som planlagt, grundet Corona. Nu er materialet til fri 
afbenyttelse for vores medlemmer og andre madkundskabsinteressenter.  

7. Orientering om debatten på skoleliv.dk i og omkring madmæssig mangfoldighed 
(vores kommende tema) og aktørernes ansøgning om at vi distribuerer en 
spørgeskemaundersøgelse på deres vegne - hvilket vi har påtaget os


8. Status på efter- videreuddannelse vha. dlf og Mærsk McKinney Møller-fonden. 
Der er intet nyt


9. Kulturministeriet har afsat 40 millioner til et modelkommuneforsøg i 2021 og 
2022, der har til formål at understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til 
kunstnerisk deltagelse. De praktisk/musiske foreninger har udpeget Lykke 
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Andersen, formand for Foreningen for Billedkunstlærere, til at repræsentere os i 
det samarbejde. Der foreligger rigelig evidens med musik som afsæt, og man 
ønsker, at udbrede det kunstneriske i en bredere palette; og her kommer vi også 
i spil. Er der nogen af os, der synes, at det lyder spændende, og som gerne vil 
repræsentere os, i den kontekst? Jeg har et faktaark at fremsende, ved 
interesse. Professor Bent Mikkelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen er også inde 
over, her. Jonas og Kathrine er begge interesserede. Lone fremsender faktaarket 
og orienterer Bent og Lykke. 


10. Vedtægterne - De er nyreviderede og ligger på hjemmesiden. Men; banken skal 
også har dem. Og i underskrevet stand. Vi mødes jo ikke fysisk før november, 
formentlig. Hvordan kan det lade sig gøre, at få dokumentet underskrevet? 
Benita kontakter banken for afklaring. 


11. Eventuelt. Camilla har fået nyt arbejde og skal nu undervise på SOSU-skolen. 
Tillykke! Men det afstedkom en forespørgsel i fht. om hvorvidt hun fremadrettet 
vil være berettiget til at varetage bestyrelsesarbejde i vores forening. Det kalder 
på en mere principiel drøftelse. Også med det afsæt, at Lone pt. er ledig, og 
søger væk fra lærergerningen. Andre i bestyrelsen har nævnt det samme. Vi 
aftalte, at det skulle være omdrejningspunktet for vores kommende online-møde 
i april. Christine fortalte, at hun har holdt møde med Rasmus fra Madkulturen. 
Georgie er jo som bekendt stoppet. Det er nu Lea, der står for den daglige 
varetagelse. Christine påtog sig opgaven, på foranledning af mødet med 
Rasmus, at hun kontakter ham, for at høre om mulige skribenter til kommende 
temaer, hos os. Iøvrigt har de ikke længere Nordea Fonden i ryggen, men Rema 
1000 lægger midler i dem. 350.000 kr.. De har skullet nærstudere regnskaberne, 
og Rasmus har spurgt ind til et beløb, til os, der figurerer. Lone forklarer, at vi har 
haft en aftale om annoncering og bannersalg samt markedsføring iøvrigt for 
Madkamp, og at hun i forlængelse heraf, allerede har tilskrevet Rasmus i 
december. Christine følger op. Desuden stillede Rasmus i udsigt, at vi gerne, 
også fremover, må komme og få lidt taletid, når Madkamp afholder deres 
lærerkurser rundt om i landet. Vi aftalte, Lone kommer med et udspil på 3 mulige 
mødedage i april måned, i ulige uger.
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