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Referat af generalforsamling 2021 

 

Dato og sted: 18. marts 2021 kl. 15-15.45 via Zoom 

 

Referent: Christian Larsen  

 

 

1) Valg af dirigent og referent 

Karoline Baden Staffensen blev valgt som dirigent og Christian Larsen som referent. 

 

 

2) Formandens beretning 

Jesper Eckhardt Larsen aflagde beretning: 

 

”2020-2021 har været et år præget af udfordringer – også for Selskabet for Skole- og 

Uddannelseshistorie. Globale, nationale og lokale udfordringer. 

 

1) Den fælles udfordring på globalt plan – Corona! 

Den ordinære generalforsamling i 2020 blev afholdt digitalt 29. april ret ubehjælpeligt og 

improviseret via Skype pga. Corona-situationen. Det er først nu – et år efter – at vi er ved at være 

vant til møde-medier som Zoom og Teams. Nu klarer vi – i dag – både den udskudte lancering af 

Uddannelseshistorie 2019, generalforsamling 2021 og lanceringen af Uddannelseshistorie 2020 på 

Zoom. En anden virkning har været, at forskere, studerende, interesserede læsere osv. måtte søge 

efter alle oplysninger og tekster på nettet i hidtil uset omfang. Bl.a. fordi biblioteker med de 

fysiske bøger og arkiver var lukket for benyttelse, og/eller det til tider var vanskeligt at finde en 

åben boghandel. Nethandlen boomer – og vejen frem ser digital ud. Men rent mødemæssigt og 

undervisningsmæssigt ser det ud til, at total digitalisering er den næstbedste løsning. Det var ikke 

noget, man vidste før Coronaens tid. 

 

2) En udfordring på nationalt plan – Hvad vil Danmark forskningspolitisk? 

Der er kun støtte til digitale tidsskrifter fra Danmarks Frie Forskningsråd (DFF), og kun hvis de 

har en veludviklet ”internationaliseringsstrategi”. Dette, eller manglen på samme fra vores side, 

var begrundelsen for det afslag, vi modtog fra Danmark Frie Forskningsråd, Kultur og 

Kommunikation, i december 2020. Og i den nu verserende klagesag fremgår det, at der fra DFF’s 

side ikke menes at vi skal opgive dansk som formidlingssprog, at formidling er DFF’s eget gebet, 

og at internationalisering er vigtig. Det hænger ikke sammen. Vi vil nu gå videre med en klage 

over denne afgørelse over for Uddannelses- og Forskningsministeriet. 



 

3) Og en tredje udfordring er, om vi i selskabet kan og skal arbejde videre, som vi altid har 

gjort – vi må måske gøre noget ”nyt” uden at smide det ”gamle” ud. 

Vi har haft diskussioner i styrelsen om, hvad vi vil med vores tidsskrift: Vil vi fortsætte med 

temanumre af Uddannelseshistorie, så artiklerne kommer rundt om et fælles væsentligt tema? Eller 

udelukker det for mange spontane eller nye typer af bidrag fra gode uddannelseshistorikere? Kan 

dette løses med både og – altså et tema og artikler uden for dette tema. Dilemmaet er måske, at 

formidlingen er stærkere med temaer – men at det begrænser bidragenes mangfoldighed. Og 

endelig: Hvilke muligheder og udfordringer ligger der i en mulig overgang til et rent digitalt 

Uddannelseshistorie? 

 

Disse tre udfordringer spiller jo sammen, og derfor er vi (nok) tvungne til at tænke på ny: 

1) En forsvarlig internationaliseringsstrategi – med dansk som formidlingssprog? 

2) En omlægning til en billigere løsning – primært et digitalt tidsskrift? Måske med print on 

demand - on the side? 

3) Og måske en nytænkning af profilen for Uddannelseshistorie – de nye temaer og de gamle? I 

en rent digital kontekst? 

 

Tallene for brugen af vores hjemmeside er gode, og vi har fået designet en ny og mere 

overskuelig hjemmeside. Vi synes, den fremstår flot og meget mere brugervenlig end den 

tidligere, omend der forestår en sidste runde af optimering af denne sides funktioner. På denne 

nye side kan der f.eks. søges separat efter hhv. artikler, anmeldelser og bibliografiske oversigter. 

Husk derfor ofte at se på www.uddannelseshistorie.dk, for her kommer både de nyeste 

informationer om selskabet, kopier af nyhedsbrevene, og der er tilgang til de nyeste artikler fra 

vores tidsskrift. 

 

2020 var også året for et tæt samarbejde mellem Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie og 

en større satsning inden for udforskningen af nordiske lærerkulturer og læreruddannelser. I 2018 

blev der etableret et nordisk netværk, ”Nordic Teacher Cultures Compared” (NTCC), støttet af 

de nordiske forskningsråd i samarbejdet NOS:HS. Dette forskningsnetværk er nu ved at nå sin 

afsluttende fase, og Uddannelseshistorie 2020 blev til i et samarbejde med dette netværk, som bl.a. 

omfattede flere af årets bidragydere. En anden frugt af dette netværksarbejde er en udgivelse på 

det britiske forlag Routledge med titlen ”Schoolteachers and the Nordic Model. Comparative and 

historical perspectives”, som udkommer i 2021. Projektet har støttet selskabet ved at købe 50 

eksemplarer af Uddannelseshistorie 2020 til fordeling blandt deltagerne. Også Humaniorastudier i 

Pedagogikk (HumStud) ved Universitetet i Oslo har støttet selskabet i 2020 ved køb af 25 

eksemplarer af Uddannelseshistorie. 

 

I 2020 bød vi velkommen til tre nye ordinære medlemmer af selskabets styrelse: Karen Egedal 

Andreasen (AAU), Bjørn Hamre (KU) og Harry Haue (SDU). Også vores tidligere kasserer, 

Søren K. Lauridsen, blev valgt, nu som revisorsuppleant. Som ny revisor valgtes specialkonsulent 

Signe Holm-Larsen, der bl.a. har været bidragyder til de sidste mange udgaver af 

Uddannelseshistorie. Genvalgt blev Maria Rejkjær Holmen og undertegnede, og Lisa Rosén 

http://www.uddannelseshistorie.dk/


Rasmussen blev valgt som suppleant. Derudover er Jens Bennedsen, Christian Larsen, Karoline 

Baden Staffensen og Erik Nørr fortsat medlemmer af styrelsen. Disse var ikke på valg i 2020. 

Christian Vollmond og Jens Aage Poulsen valgte at træde ud af styrelsen.” 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

3) Kassereren aflægger regnskab 

Jens Bennedsen aflagde følgende regnskab for 2020, som blev godkendt: 

 

Indtægter 2020  Kr. 

Kontingenter  23.000,00 

Salg af bøger  17.860,00 

Copydan  2.577,21 

Tilskud FKK  15.000,00 

I alt  58.437,21 

   

Udgifter 2020   

Produktion af trykte årbøger  14.287,50 

Digital udgave – OA  48.910,53 

Porto  0,0 

Konference og møder  0,0 

Kontorhold  0,0 

Diverse, gebyrer m.v.  2.423,00 

I alt  72.459,03 

   

Årets resultat  -14.021,82 

 

Regnskabet var godkendt af den interne revisor Signe Holm-Larsen. 

 

 

4) Fastsættelse af budget og kontingent 

Jens Bennedsen fremlagde følgende forslag til budget for 2021, som blev godkendt: 

 

Indtægter 

 Kontingent 21.000,00 

Salg 24.000,00 

Anden støtte 0,00 

Copydan 2.000,00 

Tilskud FKK 15.000,00 

I alt 62.000,00 

  
  



Udgifter 

 Årbog (Digital) 34.000,00 

Årbog (Tryk) 14.000,00 

Porto 7.000,00 

Møder 2.000,00 

Kontorhold 500,00 

Diverse 1.000,00 

I alt 58.500,00 

 

 

Uændrede kontingentsatser blev godkendt: 

• Almindeligt medlemskab 225 kr.  

• Studerende og pensionister 175 kr. 

• Institutioner 325 kr. 

 

 

5) Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant 

 Genvalgt som styrelsesmedlemmer: Christian Larsen, Erik Nørr, Jens Bennedsen, Karoline Baden 

Staffensen. 

 Nyvalg som styrelsesmedlem: Cecilie Bjerre (for 1 år, overtager Jesper Eckhardt Larsens plads). 

 Nyvalgt som suppleant: Maria Sofie Simonsen. 

 Genvalgt som revisor: Signe Holm Larsen. 

 Genvalgt som revisorsuppleant: Søren K. Lauridsen. 

 

 

7) Eventuelt 

Intet. 


