Referat af GF
Selskabet for Skole- og
Uddannelseshistorie
Dato: 10. marts 2016

Møde: Generalforsamling
Dato og tidspunkt: torsdag 25.02 2016 kl.
15.30-16.30
Sted: DPU - Danmarks institut for Pædagogik
og Uddannelse. Aarhus Universitet, Tuborgvej
164. 2400 København NV. Lokale D170.

1) Valg af dirigent
Børge Riis Larsen blev valgt og meldte om lovlig indkaldelse til GF.
2) Formandens beretning (se nedenfor)
3) Kassereren aflagde regnskab
Regnskab blev runddelt og fremlagt ved Søren K. Lauridsen.
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.
4) Fastsættelse af budget og kontingent
Der blev foreslået uændrede kontingenter – Budgettet blev fremlagt ved Søren K. Lauridsen.
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget.
5) Indkomne forslag
a) Formanden havde udsendt et forslag til vedtægtsændringer. Den større ændring var, at der under § 6
gives mulighed for valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog godkendelse.
Der var kritik af § 1 fra Søren Ehlers, der mente, at vi i stigende grad skal se ud over landets grænser
for at beskrive udviklingen inden for uddannelsesverdenen. Jesper E. Larsen påpegede, at
formuleringen i årbogens kolofon inkluderede det komparative perspektiv. En synkronisering af disse
to formuleringer kan foreslås det kommende år.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt.
b) Øvrige forslag – Der var ikke indkommet forslag
6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor, revisorsuppleant og eventuelt suppleanter
Ønskede genvalg og blev valgt: Jesper Eckhardt Larsen, Børge Riis Larsen, Lisa Rosén Rasmussen
Ønskede ikke genvalg: Anne Katrine Gjerløff
Istedet for Anne Katrine Gjerløff blev Mette Buchardt valgt ind i bestyrelsen
Ønskede genvalg og blev valgt: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde.
Ønskede genvalg og blev valgt: revisorsuppleant: Thyge Winther-Jensen
Valg af suppleanter [jfr. forslaget til vedtægtsændringer]:
Karoline Baden Staffensen blev valgt som suppleant.
7) Eventuelt
Der var ikke yderligere punkter til diskussion.

Vedr. Pkt. 2) Formandens beretning ved Else Hansen:
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2015
Formandens mundtlige beretning ved generalforsamling 25.2.2016
2015 blev præget af at være året efter det store jubilæumsår for den danske skole.
Det sidste bind i skolehistorien udkom, og det satte et flot punktum for det store værk om dansk
skolehistorie. I 2015 udkom også Pædagogprofessionernes historie og aktualitet, og selskabet hilser det
velkomment, at der således tages fat i pædagoggerningens og børnehavens historie.
Dansk Skolehistorie bind 1-5 er nomineret som Årets Historiske Bog. Der er mulighed for at afgive sin
stemme frem til 19. marts 2016. Det er herligt, at også uddannelseshistoriske værker finder vej til dette
forum.
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie præsenterede årbogen for 2014, som handlede om
skoleanordningerne af 1814 allerede i oktober 2014 ved et velbesøgt arrangement på Institut for
Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Selskabets generalforsamling 20. februar 2015 havde derfor ikke et egentligt fagligt program, hvad der
gav tid og lejlighed til en mere uformel faglig udveksling af tanker og ideer om både den kommende
årbog 2015 og om en række pågående og afsluttede uddannelseshistoriske projekter.
Ved den efterfølgende konstituering meddelte Jesper Eckhardt Larsen, at han ønskede at fratræde som
formand, da han er blevet ansat ved Universitet i Agder. Styrelsen valgte efterfølgende Jesper Eckhardt
Larsen som næstformand og som ansvarshavende redaktør for Årbog for Uddannelseshistorie, mens
jeg blev valgt som formand. Jeg er glad for den tillid, som dermed vises mig, og jeg vil bestræbe mig
på at videreføre selskabets gode arbejde.
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Nyhedsbrev om Uddannelseshistorie er udsendt tre gange i 2015, og det har især fokuseret på
selskabets egne aktiviteter.
Lige inden jul blev Årbog 2015 udsendt til selskabets medlemmer. Den har i 2015 temaet Det
Moderne Universitet, og vi synes, at det bidragene tilsammen giver nye indblik i universitetshistorien
gennem de sidste næsten 200 år. Flere bidrag lægger på en eller anden måde op til kommende
udgivelser. Således er Pelle Oliver Larsens bog Professoratet lige på trapperne. Selskabet takker alle
forfattere, fagfæller og anmeldere, som hver især har lagt et stort arbejde med de enkelte bidrag til
årbogen. Også tak til Signe Holm-Larsen, som igen i år har ledt os kyndigt gennem årets
uddannelsespolitiske begivenheder. Signe har både bidraget med en god lang artikel i årbogen og et
oplysende bilag, som findes på selskabets hjemmeside.
Ved dette års generalforsamling har styrelsesmedlem Anne Katrine Gjerløff meddelt, at hun ikke
ønsker genvalg. Efter at have været en effektiv og idérig projektleder i jubilæumssekretariatet for Skole
i 200 år, er Anne Katrine nu blevet ansat som forskningsformidler ved Statens Naturhistoriske
Museum, og hun ønsker forståeligt nok at koncentrere sin energi om det nye job. Vi takker Anne
Katrine for en engageret indsats i styrelsen siden 2010. Hun lagde ikke mindst et kæmpe arbejde som
gæsteredaktør for Årbog 2012 med temaet I særklasse. Inklusion og eksklusion i grundskolen.
For næsten præcist et år siden, den 20. februar 2015, afgik Lejf Degnboel ved døden. Han sad i
selskabets styrelse fra 1984 til 2006, og han var kasserer fra 1998 til 2006. Han er således en af dem,
som har bidraget til selskabets virksomhed med engagement og stabilitet.
Med Årbog for Uddannelseshistorie bidrager selskabet hvert år til at sætte fokus på et emne inden for
uddannelseshistorie med en række forskningsbaserede bidrag samt med en oversigt over årets politiske
tiltag og med en fyldig anmeldelsessektion. Selskabet har igen i år modtaget støtte fra Kulturstyrelsens
Tidsskriftstøtteudvalg til udgivelse af årbogen. Det betyder, at selskabets økonomi er i god balance,
hvilket kassereren senere vil gøre nærmere rede for.
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