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Dagens møde blev holdt online vha. Teams med følgende oplæg: 

Vi skal have fokus på foreningens indsats og arbejdsområder. Der er de i vedtægterne 
anviste opgaver; er de fyldestgørende? Skal der revideres? Er der opgaver, vi bør målrette 
os, som vi ikke løser, pt.? Hvordan prioriterer vi vores ressourcer bedst muligt og med størst 
udbytte for vores medlemmer og vores fag? Og så skal vi have planlagt vores kommende 
kurser/konferencer.  

Vi lagde ud med at læse paragraf 3 i vores vedtægter. 

§ 3. Foreningens formål er at udvikle faget madkundskab i grundskolen, at støtte fagets 
lærere i det pædagogiske arbejde og vejlede i tjenstlige og økonomiske spørgsmål samt 
styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Formålet søges nået blandt andet ved: 
* Udgivelse af artikler, om samfundsaktuelle og relevante temaer indenfor fagets rammer, 
på foreningens hjemmeside 
* Vedligeholdelse og opdatering af foreningens hjemmeside 
* Afholdelse af møder og kurser samt konferencer 
* Kontakt til myndigheder og Danmarks Lærerforening 
* Samarbejde med beslægtede faglige foreninger 
* Samarbejde med andre instanser, der arbejder for madkundskabsområdet 

Og konstatere, at vi overholder vores forpligtelser, samt at de fortsat er formålstjenlige.  

Vi aftalte, at vi skal oprette et punkt på hjemmesiden: “Hvad har vi gang i?” Hvortil man 
skriver, når man har været aktiv på foreningens vegne. Rent praktisk foregår det via vores 
redaktør. Vi lægger ud med en offentliggørelse af dagens møde.  

Det kan godt være ugennemskueligt, hvad der er af opgaver og hvad vi egentlig tilbyder 
som forening. Vi aftalte, at vi skal have oprettet et katalog. Det igangsætter vi ved 
kommende møde i oktober. 

Et forslag til et nyt tiltag er, at vi skal udvide pakken af abonnementer til også at omfatte de 
kommunale skolekonsulenter og deres faglige netværk.  

Vi igangsatte udvalget og planlægningen for kommende konferencer og kurser og aftalte, 
at førstkommende er en online konference om valgfagsprøven. Nærmere følger. 

Vi drøftede mulige skribenter for kommende tema: Undervisningsforløb og læremidler. 
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