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Punkt Beslutning 

1. Velkomst 

• Herunder præsentation af vores 

læringskonsulent Rikke Vingaard 

Thrane 

Rikke arbejder som lærer – primært 

underviser hun i madkundskab. Rikke er 

konsulent i projekt LOMA og har været det 

siden 2011.  

 

Vi skal skrive en præsentation af Rikke på 

hjemmesiden.    

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

3. Formandens beretning Formandens beretning er vedhæftet. 

4. Foreningens profil 

• Status på samarbejdspartnere, 

repræsentanter og det fagpolitiske 

virke. 

Henvendelse til skolerne skal vi huske. 

 

Forslag: 

”Pixibog”: Hvordan forhandler jeg/taler jeg 

med min leder ift. økonomi? Hvad ligger 

der af lov?  

- Fem skarpe til lederen 

Ovenstående: Med udgangspunkt i ”Fagets 

rammer” (på hjemmesiden).  

Dette dokument skal opdateres/kigges 

igennem.  

 

Udvalg nedsættes: Nina og Lone 

 

Samarbejdspartnere: 

CFU’erne: Sanne kontakter CFU i Ålborg 

ift. evt. samarbejde. Sanne vender tilbage til 
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hovedstyrelsen ift., hvordan et samarbejde 

skal være. 

 

Læreruddannelserne: 

Sanne: Via Camilla: Vi ser jer som vigtige 

samarbejdspartnere. 

- Vi vil gerne omtales hvert år. Hvis 

de gerne vil have, at vi kommer ud, 

så kan vi godt det.     

Vinkling: Skolerne kan blive medlem. 

- Når læreruddannelserne involveres i 

kurser, så vil vi rigtig gerne vide det, 

så vi kan støtte op omkring 

det/reklamere for det. 

 

Brugerundersøgelse: 

Vi skal tænke over, hvordan vores arbejde 

kan kvalificeres. Måske har vi brug for en 

brugerundersøgelse? 

5. Foreningsstrukturen 

• Har vi en passende 

organisationsform? 

Region Fyn: Går ind for at beholde  

regionerne. Lettere at vedholde et netværk. 

 

Kirsten Marie undersøger mulig lærer på 

Bornholm. 

 

Forslag: 

Liselotte: Er det i virkeligheden i 

kommunerne, vi skal løbe ”noget” i gang? 
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Sådan, at det bliver endnu mere lokalt 

forankret? 

Vi summer videre. 

Skal vi igangsætte et pilotprojekt ift. 

ovenstående? 

 

Rikke undersøger navn på 

sundhedskonsulent på Bornholm. 

 

Vi kan kontakte Rikke ift., hvis vi skal 

tænke mere kommunalt end regionalt på 

sigt.  

6. Temaer til artikler på hjemmesiden.  

• Vi skal bruge mindst fire.  

• Overvej samtidigt mulige skribenter! 

Prøven i valgfag 

- Rikke Vingaard Thrane 

- Rikke og Line (Skipper Clement 

Skolen) 

- Hvordan har processen omkring 

valgfaget været? Hvordan er 

valgfaget bygget op? 

- 5 skarpe til lederen: Hvad er vigtigt? 

Ulla Maria Mortensen 

Lisbeth Lens 

Ellen Thisted 

 

Fælles Mål 4.-6. klasse og valgfag 7.-8. 

klasse. 

- Nina 
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- Helle Brønnum Carlsen 

- Forældrebrev om, hvad faget er 

 

Praksisfaglighed – hvad er det? 

- Wistofte 

 

Måltidet – nutid/fremtid 

- Er det med til at fremme børn og 

unges fremtid? 

- Hvis vi spiser på farten, hvad gør det 

ved os vs. det at sidde sammen? 

- Dannelsespotentialet ved måltidet. 

- Lotte Holm 

- KBH Kommunes madskoler 

 

Forslag til længere fremme: 

- Entreprenørskab/innovation – fokus 

på det eksperimentelle.  

- Science/molekylær biologi 

 

Vi beslutter: 

Temaerne skal ligge: 

1. December, 

januar, februar 

2. Marts, april 

maj 
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3. Juni, juli, 

august 

4. September, 

oktober, 

november 

 

Vi taler om at være på flere medier. 

Instagram skal laves til en 

virksomhedsprofil. 

Nina har stafetten. 

 

Kirsten Marie foreslår, at vi laver omtale af, 

hvilke fire temaer, der kommer i løbet af 

året, så medlemmerne kan ved, hvad der 

venter dem. 

 

Christine skal huske at skrive til Rikke ift. 

hvert tema, så hun ved, hvad vi har gang i – 

og så hun kan komme med mulige 

skribenter. 

7. Landskursus.  

• Forslag til kommende kurser. 

Big Bang – kan vi lægge os ind under dem? 

Lone undersøger nærmere. Vi ser 

tværfaglighed. 

 

Landskursus: 

Forslag: 

- Betina Buhl: Det grønne museum 
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- Indhold: Den nye prøve og 

praksisfaglighed 

- Sinatur hotel nær Auning 

- Nyt navn i stedet for landskursus: Fx 

Madkundskabskonference 

- Dato: 17./18. september 

Jonas vil gerne være med til at nytænke. 

 

Rikke skal involveres i udbredelsen af 

landskurset OG indbydes (i god tid!). 

8. Læringsfestivallen Vi har givet tilsagn om, at vi gerne vil være 

en del af de faglige foreningers stand.  

Dato: 5.-6. marts 2020 (Bellacentret) 

 

Vi skal melde tilbage til Lone, om vi kan stå 

i standen. 

 

Birgit bestiller nye forklæder. Undersøger 

pris.  

 

Lone hører mere om læringsfestivallen d. 

22/11 2019. 

9. Fremlæggelse af regnskab og 

budget. 

Vi opsiger muligheden for PBS: Benita 

opsiger. 

 

Vi har et samlet underskud på 42.000kr. 

Dette skylde blandt andet sidste års 
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landskursus, der kom ud med et underskud. 

Men også, at vi fortsat mister medlemmer. 

Den trofaste og loyale skare er efterhånden 

oppe i en alder, hvor de falder fra eller 

melder fra; faget og skolen ligger for fjernt. 

10. Medlems- og abonnementsstatus 

• Herunder opkrævningsstrategi og 

hvervekampagner. 

22 medlemmer, der mangler at betale 

kontingent.  

Lone får kontaktoplysninger, hun kontakter 

dem. 

 

Hjemmesiden:  

- Vi skal gøre, så vores artikler 

kommer frem ved en Google-

søgning. 

- Ældre (fx fem år tilbage) artikler 

gratis. 

- Vi skal udarbejde et vejledende 

dokument (Uddyb: ”Fagets 

rammer”, som allerede ligger på 

hjemmesiden): 

Handle ind: Det kunne være 

interessant at undersøge, hvordan det 

ser ud rundt omkring?  

Tilsyn: Hvad kræver det at have 

tilsyn af lokalet? 

Hvad skal jeg gøre/spørge om som 

nyuddannet/nyansat? 
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De studerende: 

- Når de studerende melder sig ind, 

har vi så mulighed for at notere, 

hvornår de studerende er færdige. 

Lise Lotte undersøger, om vi må det 

ift. gdpr. 

- Når de bliver færdige og melder sig 

ind som almindeligt medlem eller 

skoleabonnement, så modtager de et 

forklæde.  

 

11. Valg, opstilling og repræsentation i 

forhold til kommende års 

Repræsentantskabsmøde  

Birgit stiller ikke op igen næste år. Region 

Fyn arbejder på at finde afløser. 

12. Evt. De tekniske skoler: Flere skoler sender 

deres valgfagsklasser ud på tekniske skoler. 

De tekniske skoler kan noget andet end 

folkeskolernes madkundskab, hvilket kan 

føre til, at eleverne faktisk ikke kommer ud 

med det, som Fælles Mål foreskriver.  

 

Vi skal samarbejde om at synliggøre Fælles 

Mål. 

 

Rikke vil pege på os som forening, når 

nogen henvender sig i forhold udarbejdelse 

af materialer.  
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Hovedstyrelsesmøde 2020 d. 20. nov. og 

repræsentantskabsmøde d. 21. nov. 

 

 


