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Referat af FIVK-bestyrelsesmøde d.1.11 hos Geske. 

Tilstede: Gitte BC, Birthe, Geske.  Afbud fra Gitte J, Gitte KW med ved frokosten. 

 

Dagsorden udsendt og godkendt. 

Referent: Geske, tovholder: os alle 3. 

 

Pkt 1: visioner: åben snak  og nedenstående beslutninger: 

 

 Vi besluttede følgende konkrete strategier i denne sammenhæng: 

 Udvikle ivk.dk som portal (er i gang) 

 Udvikle fivk.dk som interaktivt sted for udveksling, annoncering og information (er i gang) 

 Gravearbejde i forhold til at finde frem til bare nogle af dem der formidler ivk i oplysningsforbund og på 

institutioner uden at vi ved det (beslutter vi senere) 

 Bruge den kommende generalforsamling til at invitere undervisere, lytte til deres situation, arbejde og 

behov og sætte ting i gang der kan være brug for. 

 Bruge den kommende generalforsamling til at debattere hvordan foreningen kan blive en egentlig 

organisation. 

 

Pkt 2. 

Ivk.dk 

Vi kiggede på forsiden og snakkede den enkelte rum igennem: 

Ønske om at der bliver mere ensartet og rolig typografi (Geske kontakter Thomas) 

Geske og Gitte sørger for at udfylde trænerfelterne så denne kan åbnes snarest. 

Formulering besluttedes omkring materialesalget.  

 

Fivk.dk 

Gitte refererede beslutninger og snak fra mødet d.31.10 om hjemmesiden fivk.dk. Hun vil lave en referat og 

sende ud snarest. 

Lige nu siger vi tak til Thomas og JA til forslaget om struktur. 

 

Ad 3. temadag mm: 

16.1. Geske spørger Henning hvornår han vil foretrække sit tidspunkt og tjekker med Pernille. Desuden vil vi 

bede dem komme med en kort omtale til nyhedsbrevet med deadline ca 20.11. 

Birthe modtager tilmeldinger, Valby er reserveret, - har vi en tilmeldingsdeadline? 

Gitte BC laver invitationen. 

Fagligt forum d.18.11. Gitte sender invitation ud snarest. Dagsorden: dele og afprøve miki K’s ”principle-based 

teaching”, hvis ikke der dukker andre behov op. 

Øvegruppeaftenen mindes der også lige om i samme udsendelse. Vi regner i øvrigt med at mødes under alle 

omstændigheder.  

Dato for generalforsamlingen: enten lørdag d.5.3 eller lørdag d.19.3. 

 

Nye møde-datoer (alle F2F): 

Torsdag d.18.11 kl.11.30 hos Geske (om fivk.dk) 

Torsdag d.2.12 kl.16 i Valby, forud for øvegruppeaftenen. 

Mandag d.10.1 kl.17 (evt senere) hos Birthe (tilrettelæggelse af temadag) 

 

Referent: Geske 


