Selskabet for Skoleog Uddannelseshistorie 2010
Af Keld Grinder-Hansen, formand

Selskabet har fortsat sit vigende medlemstal og har nu omkring 240 medlemmer.
Som konsekvens af det i de senere år har vist sig stadig vanskeligere at få medlemmerne til at møde frem ved årsmøder og efterårsmøder, har styrelsen besluttet
ikke at arrangere efterårsmøder fremover og fra 2011 at placere årsmødet i forbindelse med afholdelsen af introduktionsseminariet for årbogen i februar måned. Styrelsen vil i stedet for satse på at styrke selskabets kerneprodukt, årbogen,
som det centrale tidsskrift i Danmark på dette område og på at afholde introduktionsseminariet på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, da disse møder har
tiltrukket et pænt antal deltagere i de senere år. Styrelsen vil som udgangspunkt
ikke satse på andre aktiviteter fremover.
For at finansiere årbogens udgivelse har det i stigende grad været nødvendigt
at tilføre eksterne midler i form af tilskud. LB-Fonden til Almenvelgørende Formål har atter i år givet støtte til udgivelsen af Årbogen 2009, ligesom Selskabet
har modtaget et treårigt tilsagn om publiceringsstøtte fra Forskningsrådet for
Kultur og Kommunikation (FKK). Tilskuddet fra FKK betyder imidlertid, at Selskabet er forpligtet til open access af årbogen, dvs. at årbogen fremover senest et
år efter udgivelsen skal være tilgængelig på internettet, ligesom at de hidtidigt udgivne årgange af årbogen skal scannes ind og lægges ud på internettet. Styrelsen
ville derfor i det kommende år arbejde på at digitalisere alle årbøgerne og gøre
dem frit tilgængelige på selskabets hjemmeside.
Torsdag d. 5. februar 2010 afholdtes for fjerde år i træk på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole et introduktionsseminar til årets temanummer af Uddannelseshistorie (2009):
Livslang læring i historisk belysning. Flere af bindets bidragydere holdt et oplæg ved seminariet, der var pænt besøgt med o. 40 deltagere
D. 22. april afholdtes et temamøde om realskolens historie på Institut Sankt
Joseph på Østerbro i København. Skoleleder Peter Franklin bød velkommen og
fortalte om skolen, der er oprettet i 1858 af Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund, der ophørte med at drive skolen i 1976. I dag er Institut Sankt Joseph en
privatskole, der er medlem af Danmarks Privatskoleforening. I perioden 1921-78
fungerede skolen som realskole og med dette afsæt præsenterede redaktør Christian Larsen det store to-bindsværk om realskolens historie, som er skrevet af 10
skolehistoriske forskere og blev udgivet i efteråret 2010, suppleret af et oplæg fra
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en af værkets øvrige forfattere Signe Holm-Larsen. Efterfølgende viste skoleleder
Peter Franklin rundt på skolen.
I forlængelse af temamødet afholdtes Selskabets generalforsamling, hvor formanden aflagde bestyrelsens beretning og Christian Larsen på vegne af kassereren Søren K. Lauridsen redegjorde for Selskabets økonomi, der takket være eksterne tilskud balancerer fornuftigt i hvert fald for de kommen par år.
Keld Grinder-Hansen, Jesper Eckhardt Larsen og Lisa Rosén Rasmussen blev
genvalgt til Styrelsen.
Jes Fabricius Møller og Ebbe Forsberg ønskede ikke genvalg og formanden
takkede i den forbindelse for deres indsats i Styrelsen. I stedet for disse to blev
Anne Katrine Gjerløff og Stefan Hermann valgt ind i Styrelsen. Som revisor blev
valgt reg. revisor Kirsten Frederiksen, Rønde, og som revisorsuppleant/medlemsvalgt revisor valgtes den hidtidige revisor Niels Reeh.
Generalforsamlingen vedtog de to forslag til vedtægstændringer, som Styrelsen havde fremsat.
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