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REFERAT 

 

Valg af referent (Thomas Hemming Larsen) 

1. Den politiske situation (Erik)  

Situationen for oldtidskundskab og latin i grundforløbet samt på c-niveau blev 

diskuteret. 

 

2. Nyt fra fagkonsulenten (Allan) 

Der arbejdes i øjeblikket meget med situationen omkring sommereksamenen samt 

sprogfagenes situation i ministeriet. Det går godt for de klassiske sprog. 

Desuden vil Allan indkalde til fyraftensmøder i oldtidskundskab samt græsk/latin. 

 

3. Økonomi (Susanne)  

Klassikerforeningen er midt i et skifte af kasserer, hvilket er en længere proces, som 

heldigvis er ved at nå sin afslutning. Susanne Behrens er ny kasserer. Kildehæfter har været 

igennem samme proces samtidigt.  

Rykkere og manglende mailadresser fylder meget, men der vil nu blive ryddet op i 

medlemslisten og de, der bliver slettet, men stadig ønsker medlemskab, må melde sig ind 

igen. 

 

4. Logos – herunder udsendelse af boggave. 

Ivar Gjørup har et restlager af sin Platonbog, som det blev besluttet, at foreningen vil 

betale porto for at få sendt ud til medlemmerne. 

 

5. Kildehæfter 

Kildehæfter er også midt i kassererskifte, der fylder en del. Der kommer snart elektroniske 

bøger fra Kildehæfter. 

 

 



6. Konstituering 

Se vedlagte ark. 

 

7. Status på planlagte kurser 2021  

Klassikerforeningen har to kurser planlagt her i foråret. 5. marts afholdes der kursus i både 

Latin c og i Græsk A. Dette bliver efter al sandsynlighed udskudt igen til senere. Endelig 

beslutning træffes primo februar. Om internatkurset i april skal aflyses, bliver afgjort primo 

marts. 

 

8. Årets konkurrencer (Christel) 

Der er blevet inviteret til latin- og oldkonkurrencerne. Man kan finde disse konkurrencer på 

foreningens hjemmeside. 

Latinkonkurrencen bliver som eksperiment afholdt virtuelt. 

Det diskuteres om det samme hold og de samme elever må deltage flere gange. Det blev 

vedtaget, at hver elev kun må deltage en enkelt gang. 

Det er i orden at dispensere for afholdelsesdatoen, hvis denne dato kolliderer med 

terminsprøver eller andet. 

 

9. Evt. 

- Fagligt Forum ønsker at arbejde videre med et fokus på fagdidaktik:  

- Golden Days i København har antikken som tema.  

- Der har været god tilslutning til de nye latinefteruddannelser på AU og KU 

- Talentrejsen her til sommer bliver aflyst 

 

Nyt møde: I København til August  

 

Ref. Thomas Hemming Larsen 

 
 


