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Endnu et år er gået for vores gode forening. 2019 har bragt 
meget nyt med sig. Jeg vil især huske året for det momentum 
vores fag fik i den politiske arena og samfundet, generelt. For 
afskeden med vores tro redaktør - Erling - igennem 21 år, for 
velkomsten af vores nye redaktør - Liselotte - og af to nye, 
sprudlende og energiske konstituerede 
hovedstyrelsesmedlemmer; Jonas og Nina. Jeg vil huske året for 
arbejdet med vores nye hjemmeside, og lancering af den. Jeg vil 
huske det for idéerne om at lave e-mailadresser der tilknyttes 
opgaven, forankret i foreningen, således at korrespondancer og 
kontakter ikke forsvinder, når hovedstyrelsesmedlemmer 
forlader os, der nu kan effektueres. Og så vil jeg huske det, for 
den idérigdom der har været, til punkter og inspiration for 
vores kommende virke. Så vil jeg huske det, for vores succes ved 
deltagelsen i Københavns Kulturnat, v/Børne- og 
Undervisningsministeriet i det Færøske Pakhus. Jeg vil også 
huske året for den indflydelse vi har fået, henover bordet, med 
ministerium og læringskonsulenten som lydhøre 
samarbejdspartnere i henholdsvis faggruppe og skrivegrupper, 
hvor vi har fået mulighed for at være repræsenteret og komme 
til orde.  
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Opgaver og udfordringer
Da jeg i sin tid tiltrådte formandsposten var det med en 
forventning om, at foreningen snart havde set sit endeligt. Men 
vi spændte livremmen ind, og stak kursen af - og ved et 
lykketræf lykkedes det at undgå, at vi gik ned med mus og 
mand... Økonomien blev stabiliseret, men trods megen fokus 
lykkedes det os ikke at vende medlemstilgangen i en positiv 
retning. Med tiden enedes vi om, at vi, fremfor hvervning til 
foreningen, i stedet skulle arbejde målrettet med vores 
kerneområder og -ydelser. Så skulle tilgangen nok komme...

Nu står vi her. Lidt senere præsenteres vi for, at økonomien 
igen skranter. Og det må vi gøre noget ved! Men i de 
mellemliggende år fra da til nu, har vi været i en rivende 
udvikling. Faget har fået nye mål. Nyt navn. Og foreningen lige 
så. Praksisfagligheden haltede i uddannelsesparathedsvur-
deringen og efter at have følt os lidt oversete og 
nedprioriterede vandt fornuften indpas og vores fag fik 
bevågenhed. Vi hjalp det på vej i samarbejde med vores kolleger 
i fagrækken af det praktisk/musiske. De var gode lobbyister. 
Først udnævntes Håndværk og Design til at være obligatorisk, 
men det kan naturligvis ikke stå alene. Vi andre blev også sat i 
spil. Og nu viser der sig det, som vi hele tiden har forventet; 
madkundskab har den største søgning som valgfag for 7. og 8. 
klasse. Og nu skal der føres til prøve. Første gang i juni 2021. 
Og ude blandt underviserne efterspørges der kraftigt efter 
efter-/videreuddannelse, faglig brush-up og ikke mindst 
læseplanen og prøvevejledningen. 

De behov kan vi ikke dække, som en faglig forening, drevet af 
frivillige kræfter. Men vi kan assistere. 

Søgningen til de 2 fyraftensmøder vi har annonceret har ikke 
været stor. Det er ikke formen der dækker behovet. Vi skal 
tænke om. En kursusdag, hvor skolelederen betaler og læreren 
får en dag væk fra skolen lader til at passe bedre. Kurserne 
UC’erne har udbudt bliver revet væk - så vi har en opgave at 
løfte, her. Jeg forestiller mig den i samarbejde med CFU’erne.

Spørgsmålet er, hvad vi kan bære. Kan vi både lave nogle 
dagskurser og et landskursus? 

- Vores kursusudvalg har lavet et fantastisk stykke arbejde med 
de kurser vi har haft. Dem har vi kunnet brøste os af! Og i år, 
hvor det nærmest trænger allermest, der har vi ikke haft 
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noget landskursus at tilbyde. Det ærger mig. Ikke mindst, 
fordi vi ellers har været så utroligt fremsynede, og faktisk 
ramt fuldstændigt ind i samfundstrends og tendenser, 
allerede i vores planlægningsfase af temaer for i år. 
Bæredygtigheden var så højaktuel nu, da der skulle skrives 
om den, at det næsten var umuligt at finde skribenter, der 
havde tid. Og uanset hvor man kiggede hen, så var det det, 
der var i fokus. 

- Jeg tror, at hvis vi får lagt et landskursus med temaet 
“Valgfagsprøven” så vil vi kunne komme tilbage til forne 
tiders storhed, hvor der var hen imod 100 deltagere på vores 
landskurser. - Det var tider! Og det tror jeg også vil skaffe os 
tilgang i medlemstallet. En tiltrængt benzinindsprøjtning, 
som kan være med til at stabilisere os, påny. Jeg ved godt, at 
det kræver en hel del fodarbejde... Og jeg skal nok være med 
til at gøre mit!
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