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Aarhus Universitet  

Referent: Christian Larsen  

 

1) Valg af dirigent   
Søren K. Lauridsen blev valgt. 

 

2) Formandens beretning   
Jesper Eckhardt Larsen aflagde formandsberetning: 

 

Selskabet holdt torsdag d. 28. februar 2013 et meget velbesøgt seminar med udgangspunkt i 

selskabets internationale udgivelse fra 2012: Knowledge, Politics and the History of Education og 

med udgangspunkt i sidste års årbog: I særklasse. Inklusion og eksklusion i grundskolen. Årbogen 

har vist sig at have ramt en nerve i den aktuelle debat 

 

Den siddende formand Keld Grinder-Hansen valgte at trække sig tilbage i 2013, bl.a. pga. 

presserende opgaver i sine nye funktioner i Dragør Kommune som chef for erhverv, kultur og fritid. 

Han har været formand for selskabet 2005-2013. Han er blevet kaldt “folkeskolens historiker”. Han 

var med i udvalget, der udpegede en national kanon for faget historie. Han har tidligere været 

historiker med speciale i møntens historie og har som historiker undervist på Købehavns Universitet 

i en årrække inden for uddannelseshistorie. Han har netop udgivet et værk om lærerrollens historie i 

Danmark med titlen Den gode, den onde og den engagerede. 1000 år med den danske lærer. 

 

Som nyt medlem af bestyrelsen kom forskningslektor, ph.d. Niels Reeh, Københavns Universitet. 

Niels Reeh har som religionshistoriker beskæftiget sig med forholdet imellem skole, religion og 

statsdannelse i et dansk og internationalt perspektiv. 

 

Vi har i 2011 og 2012 gennemført en fuldstændig retrodigitalisering af alle artikler siden 1967, som 

kan ses på hjemmesiden www.uddannelseshistorie.dk. Vi har nu en enestående mulighed for at 

henvise studerende på de pædagogiske uddannelser, alle praktikere og beslutningstagere inden for 

uddannelsesverden og aktive i forskningsverden både i Danmark og i Norden til at benytte 

hjemmesidens åbne tilgang til flere hundrede artikler med stadig relevans for 

uddannelsesforskningen og den historiske forskning. 

 

Selskabet omlagde i 2006 årbogen til en temaårbog, bl.a. efter inspiration fra Den Jyske Historiker, 

hvilket gør en årbog til en form for monografi oveni at være et tidsskrift. Dette har været en stor 

succes, som har været med til at udbrede læserskaren til praktikere, forskere og studerende inden for 

hele den pædagogiske og uddannelsesmæssige sektor. Uddannelseshistorie har de seneste år 

bestræbt sig på at inddrage hele det nordiske område og have et internationalt udblik samt at 

publicere artikler også på de skandinaviske sprog.  

 



Tidsskriftet lever af både abonnenter og af midler fra FKK og andre fonde. Derfor er det vores 

hensigt at udgive både papirversionen og lægge artiklerne på hjemmesiden, så længe det er 

økonomisk muligt for selskabet. Vi afventer p.t. svar fra FKK om fornyet treårig støtte. 

 

Selskabet har siden januar 2012 udsendte 15 nyhedsbreve. 

 

Vi er gået ind i jubilæumsåret med temaårbog om 1814. Den store udgivelse af Dansk Skolehistorie, 

støttet af Carlsbergfondet og Aarhus Universitet, indeholder bidrag fra mange af selskabets 

medlemmer og dækker de lange linjer i dansk grundskolehistorie på en formidabel måde. Selskabet 

er med i følgegruppen til det store arrangement “Skole 200” med en repræsentant i 

repræsentantskabet. Vi har projektkoordinatoren for Skole i 200 år, Anne Katrine Gjerløff, i 

styrelsen for selskabet.  

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3) Kassereren aflægger regnskab   
Søren K. Lauridsen aflagde regnskab for 2013: 

 

Der har været indtægter for 54.696 kr. Der har været lidt faldende kontingentindtægter, men til 

gengæld et større bogsalg. Restbevillingen fra FKK kom først 16. januar 2014 og kunne dermed 

ikke indgå i regnskabet for 2013, hvilket bevirkede et underskud.  

 

På udgiftssiden har produktion af årbogen inkl. Fanneys tegninger kostet 38.825 kr. Portoudgifterne 

har indtil nu kunnet holdes nede. Der har været ekstra udgifter til revisoren vedr. krav fra FKK om 

tilbagebetaling, men heldigvis lykkedes det for revisoren at få kravet reduceret fra 17.000 kr. til 

2.000 kr. De samlede udgifter var på 65.240 kr. 

 

Det resulterer i et underskud på 10.544 kr. og en egenkapitel pr. 31.12.2013 på 6.867 kr. 

Efterfølgende er kontingenter og restbevilling indkommet, og den nuværende kassebeholdning er på 

45.000 kr. Der er 210 medlemmer. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4) Fastsættelse af budget og kontingent   
Søren K. Lauridsen gennemgik budgettet, der har indtægter for 76.000 kr. og udgifter for 71.000 kr. 

og dermed et pænt overskud på 5.000 kr. Derfor er der ikke brug for kontingentforhøjelser, og 

styrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. 

 

Budgettet blev godkendt.   

   

Generalforsamlingen godkendte uændrede kontingentsatser. 

 

5) Indkomne forslag   
Der var ingen indkomne forslag.   

   

6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant   
Ønsker genvalg: Jesper Eckhardt Larsen, Anne Katrine Gjerløff, Lisa Rosen Rasmussen, Børge Riis 

Larsen (alle for 2 år) og Niels Reeh (for 1 år). 



 

Ønsker genvalg: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde. 

 

Ønsker genvalg: revisorsuppleant Thyge Winther-Jensen. 

 

Alle blev genvalgt. 

 

   

7) Eventuelt   
Anne Katrine Gjerløff fortalte, at Historisk Samfund i København er blevet nedlagt på grund af 

svigtende interesse fra medlemmernes side, og at det derfor er glædeligt at se, at Selskabet for 

Skole- og Uddannelseshistorie er i god gænge. 


