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REDAKTIONELT 
 
Velkommen til første nummer af Medlemskommunikation - i webudgave: e-MK 2006, nr. 1. 
 
Medlemskommunikation vil udkomme tre gange årligt. 
Indholdet vil være foreningsstof, artikler, debat og anmeldelser, ganske som hidtil. 
Vi har valgt at fortsætte Medlemskommunikation i form af et ’elektronisk tidsskrift’ - i stedet for fx 
at oprette en hjemmeside for Seminariernes Religionslærerforening. Vi opererer således fortsat med 
numre og årgange og deadlines. Tidsskriftet erstatter altså ikke vores konference på skolekom, der 
stadig vil være kanal for løbende orientering og uopsættelige meddelelser fra foreningen - og kanal 
for intern her-og-nu debat mellem foreningens medlemmer. Tidsskriftet er derimod tænkt som kanal 
for situationsopgørelser og indlæg og anmeldelser i en form, der nærmer sig artiklens (og ikke e-
mailens). Indlæg i e-MK skal fortjene, men kan så også forvente, et lidt længere liv end på 
skolekom-konferencen. Vi lægger en note ind på skolekom-konferencen, når et nyt nummer af 
tidsskriftet udkommer. 
Medlemskommunikation redigeres i et samarbejde mellem Michael Riis, formand for 
Seminariernes Religionslærerforening, og undertegnede, Irene Larsen. Det er undertegnede, der står 
for den tekniske og administrative side (bøger til anmeldelse, modtagelse af indlæg, …). 
Medlemskommunikation i webudgave er i etableringsfasen. Derfor er der ingen anmeldelser og 
artikler i dette nummer. Men det vil der være næste gang. 
 
Dette første nummer af Medlemskommunikation er især koncentreret om situationen for KLM-
faget i den ny læreruddannelse. Bekendtgørelsen er just sendt i høring, og foreningen er på pletten 
med et høringssvar. Desuden er der beretning og referat fra foreningens generalforsamling i 
Løgumkloster, siden sidst, lidt om Koranfortolkning samt beskrivelse af rejsekurset til Wittenberg. 
 
Medlemskommunikation udkommer i 2007: 1. april, 1. september og 1. december. 
Deadline til næste nummer er 16. marts. 
Jeg opfordrer dem, der har bøger liggende til anmeldelse, til at sende deres anmeldelser inden denne 
dato. 
Henvendelser til e-MK sendes til mig på adressen: il@fredersem.dk  
 
Irene Larsen 
21. december, 2006 
 
Som en service for dem, der gerne vil udskrive en papirversion foreligger bladet også samlet som 
pdf-fil. 
 
Bekendtgørelse til høring: http://us.uvm.dk/hoering/laerer.htm?menuid=5010  
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SIDEN SIDST 
- formandsbetragtninger 20. december 2006 
 
Foreningen har netop holdt generalforsamling: 28. november - i Løgumkloster, i forbindelse med 
vores kursus om Senmodernitet og religiøs pluralisme. 
Min beretning til generalforsamlingen kan læses andetsteds i dette nummer af e-MK - og i den kan 
man læse, hvad der det sidste halvandet års tid er foregået i foreningens interessesfære. Derfor vil 
jeg her kun opridse, hvad der er foregået efter generalforsamlingen. 
 
KLM-fagets indholdsbeskrivelse og dets (delvist dermed sammenhængende) skæbne ude på 
seminarierne står øverst på dagsordenen for bestyrelsens aktiviteter og bekymringer i disse dage.  
Der blev på generalforsamlingen fremsat en del kritiske kommentarer til KLM-udkastet, som det 
foreligger fra skrivegruppen. Især blev underprioriteringen af livsoplysnings- og delvis også 
religionsaspektet af KLM-faget kritiseret.  
I konsekvens af dette har bestyrelsen i nu to omgange henvendt sig til undervisningsministeren for 
at få lejlighed til at gøre ministeren opmærksom på foreningens syn på KLM-beskrivelsen. Hans 
Krab Koed har holdt sig ude af denne proces for ikke at komme i en dobbelt-rolle. I første omgang 
bad vi om et møde med Haarder, begrundet i at vi som faglig forening havde haft vanskeligt ved at 
gøre os hørt i KLM-skrivegruppen, da vi var uden repræsentant i gruppen – jf. formandsberetning 
og referat fra generalforsamlingen. Da vi ikke modtog noget svar valgte vi i anden omgang en 
anden strategi: vi redigerede videre i KLM-skrivegruppens tekst, sådan at der blev taget højde for en 
række af kommentarerne fra generalforsamlingen, men også sådan at den overordnede struktur fra 
skrivegruppen blev opretholdt. Det foregik i et samarbejde mellem Keld Skovmand, Lakshmi 
Sigurdsson, Rose Maria Bering-Jensen og undertegnede - og vi synes da, at vi nåede en del 
forbedringer. Vi indsendte vores således justerede forslag til KLM-tekst til ministeren - men heller 
ikke denne henvendelse har båret frugt. Den tekst, som for få dage siden er sendt til høring, er 
KLM-skrivegruppens og ikke bestyrelsens version. Og det betyder nu, at vi må omstøbe vores 
ministerhenvendelse og lade ’vores KLM-tekst’ indgå som bilag til foreningens høringssvar. Om 
det nu nytter noget. Haarder burde have sympati for vores anliggende - ligesom skrivegruppen 
burde have haft det - men der findes dem, der har bedre adgang til ministeren end os, må jeg 
efterhånden erkende. Jeg er ikke længere optimist. Men vi vil selvfølgelig kæmpe kampen til ende 
og forsøge at gøre opmærksom på vort anliggende hvor vi kan. Ligger I som medlemmer inde med 
gode ideer til ’aktioner’, så er det bare at ringe eller maile til bestyrelsen! Sidste frist for høringssvar 
er sat til 15. januar 2007. 
’Seminariernes Religionslærerforenings forslag til KLM-beskrivelse’ kan I finde andet steds i dette 
nummer af e-MK.  
 
Imens kampen om teksten går ind i slutfasen, er kampen ude på seminarierne om timerne i KLM-
faget - og om stillingerne i læreruddannelsen - ved at komme i gang rundt omkring. Enkelte steder 
er der mere tvivl om, hvem og hvilke faggrupper, der er selvskrevne til at varetage KLM-faget, end 
der er de fleste steder, hvor der dog lykkeligvis synes at være en forståelse af, at dette fag er en 
forlængelse af det gamle krist/liv-fag. Kampen om tekstens endelige formuleringer er lidt endnu en 
central foreningsopgave, men den efterfølgende udmøntning af teksten: fortolkningen af den 
faglighed, der appelleres til i formuleringerne og hvad det kvantitative forhold skal være mellem 
fagets elementer og hvordan et sammenhængende undervisningsforløb skal realiseres - det bliver en 
lokal opgave for faggrupperne.  
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Som landet ligger kan jeg pege på to redskaber til brug i de lokale bestræbelser: Først og fremmest 
Haarders svar til uddannelsesudvalget d. 25. maj 2006, hvor de for os centrale formuleringer er: Jeg 

ønsker ikke at forhindre, at seminarielærere fra forskellige faggrupper sammen kan varetage 

undervisningsforløb i et fag. Jeg vil dog gerne understrege, at jeg ikke opfatter opsplitning af et fag 

med fordeling af undervisningsanparter til forskellige faggrupper som et udtryk for samarbejde.  
Og: samarbejde på tværs af faggrupper skal arrangeres, så de lærerstuderende møder et 

sammenhængende og integreret undervisningsforløb. 

Denne skrivelse, med disse passager markeret, synes jeg I skal forære jeres rektorer og souschefer i 
en indrammet udgave til ophængning i chefkontorerne her de kommende måneder! En pdf-udgave 
af Haarders svarskrivelse bringes her i e-MK. 
- Det andet våben må være, overfor kolleger og chefer at holde fast i de integrationsformuleringer 
fra ’Fagets identitet’, der er der, og som har været en ambition for skrivegruppen fra begyndelsen: 
”..dannelses- og værdispørgsmål ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idéhistorisk 
og en medborgerskabsrettet synsvinkel. På tværs af fagets centrale kundskabs- og færdigheds-
områder arbejdes der med…”. Held og lykke med dét stykke pædagogisk arbejde! Livsvigtigt. 
 
Michael Riis 
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KRISTENDOMSKUNDSKAB/LIVSOPLYSNING/MEDBORGERSKAB   
10/12/06  
 
Ændringsforslag fra Seminariernes Religionslærerforening,  
jf. følgeskrivelse fra samme af d.d. 
En justering af teksten som den foreligger i UVM sagsnr.: 003.702.021, af 22. november 2006, 
pp7-8. 
 
Af hensyn til oversigtligheden farvemarkeres korrekturerne nedenfor i.f.t. hensigt: 
Rød korrektur:  betoning af livsoplysningsaspektet i faget (eksistens, etik) 
Blå korrektur:  betoning af integrationen mellem fagets tre områder 
Grøn korrektur:  fagligt begrundede ændringsforslag 
Grå korrektur:  overvejende stilistisk begrundede ændringsforslag  
--- 
Fagets identitet i læreruddannelsen 
Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab er et alment lærerkvalificerende fag, der 
anskuer dannelses-, eksistens- og værdispørgsmål ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, 
en idéhistorisk og en medborgerskabsrettet synsvinkel. På tværs af fagets centrale kundskabs- og 
færdighedsområder arbejdes der med forskellige menneske- og samfundssyn og deres betydning for 
etik og pædagogisk praksis i skolen. 

MÅL 
Målet er, at den studerende tilegner sig kompetencer i 

• at løse skolens dannelsesopgave over for eleven som menneske og som borger i Danmark og 
verden 

• at vurdere kristendommens og andre livsanskuelsers betydning for værdigrundlaget i en 
europæisk og en dansk kultursammenhæng 

• at forberede skolens elever til aktiv deltagelse i et samfund med åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati 

• at fremme elevernes personlige og etiske dannelse, herunder udvikling af respekt for 
hinandens værdier og normer 

 

CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER 
De tre indholdsområder belyser hinanden indbyrdes. 

Religion og kultur 

Indholdet er: 
• Kristendommens fortællinger, grundbegreber og virkningshistorie med vægt på danske 

forhold 
• Islams grundtræk og hovedretninger 
• Jødedom, kristendom og islam i Europas nyere historie 
• Religion og menneskerettigheder i et kulturmøde- og skoleperspektiv 
• Forholdet mellem religion, kultur og politik i aktuel belysning 
• Forholdet mellem evangelisk-luthersk kristendom og demokrati, velfærdsstat og skole i 

Danmark. 
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Idéhistorie og etik 

Indholdet er: 
• Den europæiske humanistiske tradition fra antikken over renæssance og oplysningstid, 

herunder menneskerettighedsidéer 
• Sekulariserings- og globaliseringsprocesser som baggrund for skolens virke 
• Etiske grundbegreber og deres betydning for skolens dannelsesidealer  
• Religiøse, eksistentielle, kulturelle og etiske spørgsmål i brydningen mellem tradition og 

modernitet samt i mødet med andre kulturer 
• Religions- og kulturmøde i skolen i et dannelseshistorisk perspektiv  
• Centrale værdier af betydning for demokratisk medborgerskab, for eksempel tolerance, 

myndighed, lighed, frihed og broderskab. 

Demokrati og medborgerskab 

Indholdet er: 
• Demokrati og medborgerskab i idéhistorisk perspektiv 
• Politiske, civile og sociale aspekter af medborgerskab 
• Identitetsmæssige aspekter af medborgerskab, herunder kulturelle, religiøse og eksistentielle 
• Den samfundsmæssige og politisk historiske baggrund for folkeskolens demokratiske 

dannelsestænkning 
• Etiske problemstillinger og dilemmaer i tilknytning til undervisning i demokratisk 

medborgerskab, herunder vilkår for religionsdialog, religionskritik og dialog mellem 
forskellige livssyn. 

• Medborgerskab i skolen: Som et fag, som dimension i forskellige fag og som grundlag for 
skolens kultur. 

 

It og den virtuelle verden 

Indholdet er: 
• It som mødested for kulturel udveksling og udvikling af medborgerskab. 
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BREV TIL SEMINARIERNES RELIGIONSLÆRERFORENING 
 
Undervisningsministeriets svar til Seminariernes Religionslærerforening af 25. maj, 2006. 
 
I forbindelse med behandlingen af (L 220 af 5. april 2006) Forslag til Lov om uddannelsen til 
professions bachelor som lærer i folkeskolen har Folketingets Uddannelsesudvalg i brev af 15. maj 
2006 stillet mig følgende spørgsmål: 
 
Spørgsmål 4: 
"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 11. maj 2006 fra Seminariernes 
Religionslærerforening, jf. L 220 - bilag 9." 
 
Svar: 
Seminariernes Religionslærerforening støtter ligesom Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved 
Lærerseminarierne, at de lærerstuderende skal møde forskellige faglige tilgange til faget 
kristendomskundskab /livsoplysning/medborgerskab, og at dette skal ske ved et samarbejde mellem 
undervisere fra forskellige faggrupper. 
 
Jeg er enig med Seminariernes Religionslærerforening i, at samarbejde på tværs af faggrupper skal 
arrangeres, så de lærerstuderende møder et sammenhængende og integreret undervisningsforløb. 
Det er helt afgørende at anskue fagene fra den studerendes synsvinkel. 
 
Hvordan et sammenhængende og integreret undervisnings forløb konkret skal tilrettelægges, må i 
vidt omfang skulle besluttes på den enkelte uddannelsesinstitution. J eg ønsker ikke at forhindre, at 
seminarielærere fra forskellige faggrupper sammen kan varetage undervisnings forløb i et fag. Jeg 
vil dog gerne understrege, at jeg ikke opfatter opsplitning af et fag med fordeling af 
undervisningsanparter til forskellige faggrupper som et udtryk for samarbejde. 
 
De faglige foreninger vil blive inddraget i det videre arbejde med en ny uddannelsesbekendtgørelse 
og udformning af fagenes mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bertel Haarder 
 
 
Brevet kan printes ud fra denne adresse: 
http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/mk_2006/Uvmsvar.pdf  
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FORMANDENS BERETNING  
for bestyrelsens arbejde i perioden 2005- 2006 
- aflagt for generalforsamlingen i Seminariernes Religionslærerforening d. 
28. november 2006 
 
Det er mere end halvandet år siden seneste generalforsamling – den holdt vi i 
forbindelse med kurset i marts 2005 i Vejle. 
 
Siden da har den altoverskyggende begivenhed i vores verden jo været først 
vedtagelse af ny lov om læreruddannelse og siden arbejdet med at reformulere 
vore fags bekendtgørelsesfastlæggelser i forlængelse af dette. Men før jeg 
kommer til dette tema, skal jeg mere summarisk gennemgå bestyrelsens 
aktiviteter siden sidst. 
 
Vi har holdt tre regulære bestyrelsesmøder i perioden – udover de små 
bestyrelsesmøder i tilslutning til generalforsamling og kurser… Undervejs i 
valgperioden har Henrik Vestergaard Jørgensen valgt at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet og 1. suppleanten Gabriella Dahm er indtrådt i hans sted. 
 
 
I. Efteruddannelse og KURSER: 
Bestyrelsens synligste opgave i forhold til foreningens medlemmer er jo at 
arrangere fagligt udviklende efteruddannelseskurser for medlemmerne. Og i 
denne bestyrelsesperiode har vi arbejdet med planlægning af tre kurser:  

1. det vi er i gang med i disse dage – om senmodernitet og religiøs 
pluralisme,  

2. det som vi afholder i slutningen af april, rejsekurset til Wittenberg 
3. og sidst men ikke mindst: rejsekurset om norsk religionspædagogik, som 

jo blev afholdt i de skønneste omgivelser i Lysebu i januar 2006.  
Omgivelsernes skønhed kan bestyrelsen ikke tage æren for – men at det lykkedes 
at tilbyde medlemmerne denne på alle måder 5-stjernede oplevelse til en stærkt 
rimelig pris, takket være støtte fra Fondet for dansk-norsk samarbejde, det tillader 
vi os i bestyrelsen at være stolte over. At programmet deroppe havde et til 
omgivelserne svarende kvalitetsniveau, det kan den hovedansvarlige arrangør i 
bestyrelsen, Keld Skovmand, tillade sig at være stolt over. Han modtog fuldt 
fortjent ros fra kursusdeltagerne deroppe – og altså igen her! 
 
Bestyrelsen har igennem de seneste år jo været temmelig optaget af at undersøge 
og fremme mulighederne for at institutionalisere og formalisere efter- og 
videreuddannelsen – men de store planer om masteruddannelse i samarbejde med 
universitetsinstitutter er blevet lagt i skuffen i denne seneste bestyrelsesperiode. 
Situationen for videreuddannelsen skifter hele tiden – snart er CVU’erne også 
fortid og afløst af højskoler med nye modeller for forskningstilknytning og 
opkvalificering af deres medarbejdere. Indtil videre har vi valgt at se tiden an - og 
stille og roligt fortsætte som vi plejer med at lave målrettede 
efteruddannelsestilbud for medlemmerne – indtil den dag kunderne bliver væk! 
Enten fordi vi rammer forbi medlemmernes interesser og behov – eller fordi deres 
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ansættelsessteder nægter at betale for deres uautoriserede opkvalificering via de 
faglige foreninger. Men vi får se hvad der sker. 
 
Ude i horisonten begynder der også at tegne der sig nye, andre interessante 
muligheder: En gruppe af ’syddanske’ CVU’er er ret langt fremme med at 
formulere planer for et regionalt forankret, men nationalt orienteret fagdidaktisk 
videncenter for religionsdidaktik. Hvis et sådant center rent faktisk bliver 
etableret kan det jo også vise sig at blive en mulighed, når det gælder 
’institutionalisering’ af også vores forenings kursus- og udviklingsaktiviteter. – 
Jeg har her i efteråret på foreningens vegne givet min anbefaling af, at et sådant 
videncenter etableres – fordi der er et åbenlyst behov for, at vi igen får en 
institution der kan beskæftige sig med fx fagdidaktiske problemstillinger. Men jeg 
er opmærksom på, at dette jo også er en konkurrence om ressourcer mellem de 
forskellige cvu’er – og hvorfor skulle vi som forening støtte syddanmark mere 
end andre regioner kunne man spørge. Og svaret er – at det nu engang er dem, der 
lige nu er længst fremme med forskellige eksisterende institutter under SDU, bl.a. 
DIG og institut for religion, filosofi mv på Syddansk Universitet, der længe har 
haft et fagdidaktisk element som en del af studiet. Dertil kommer institutionen vi 
her opholder os på: Teologisk-Pædagogisk Center, Løgumkloster. Dertil kommer, 
at det er dem der har udformet og præsenteret et meningsfuldt og 
sammenhængende projekt. Og derfor har vi valgt at udtrykke vores støtte. 
Ligesom i øvrigt Folkeskolens Religionslærerforening. Men jeg har i min støtte 
stærkt understreget, at for os er den nationale horisont altafgørende og at der 
derfor ikke bør finde en favorisering sted af regionalt ansatte medarbejdere. – 
Men jeg hører gerne generalforsamlingens bemærkninger til at foreningen på 
denne måde udsteder anbefalinger til specifikke CVU-projekter. 
 
 
II. Et lille udvalg gør en forskel… 
Når der er kommet fokus på behovet for et sted, hvorfra der arbejdes mere 
systematisk med fagdidaktik inden for vores felt – så skal vi nok takke et udvalg, 
som foreningen har haft sæde i ALTID – men som jeg egentlig altid har betragtet 
som mere sådan et slags dannet middags-selskab. Måske fordi referatet fra 
møderne ofte har været ret fokuseret på de sublime madoplevelser på diverse 
sønderjyske Michelin-stjerne-restauranter. Biskopsudvalget, blandt venner. Og i 
alle mine år i bestyrelsen har en plads i lige præcis dette udvalg været Hans’ pris 
for at påtage sig kasserertjansen. Den pris har altid forekommet rimelig. Den 
korrekte betegnelse for udvalget er: Fællesudvalget vedr. 
kristendomsundervisning – og der er bestemt andre end biskopper som 
medlemmer. Men lige nu er Ribe-bisp Elisabeth Dons Christensen formand for 
udvalget. Og efter deres møde sidste år sendte de en henvendelse til UVM hvor de 
beklagede fraværet af fagdidaktisk forskning inden for religionsfaget – nu hvor 
DLH er gået heden. 
UVM reagerede ved at bede DPU om at undersøge, hvad der egentlig blev 
bedrevet af fagdidaktisk forskning rundt om i kongeriget. Og tilbagemeldingerne 
fra de universitetsinstitutter der blev spurgt var den forudsigelige: det er ret 
beskedent, hvad der foregår. – Men med den rapport er der altså nu noget der kan 
kaldes sådan nærmest dokumentation – når man siger, at vi trænger til noget mere 



 10 

fagdidaktikorienteret forsknings- og udviklingsarbejde. Og rapporten er da også 
blevet et af de stærke argumenter for oprettelsen af det videncenter jeg lige har 
omtalt planerne for. – Så sådan kan den ene hånd sørge for at den anden hånd 
måske får noget at lave: Hans spiller en rolle både i udvalget her – og som en del 
af konsortiet bag videncentret. Hvor Keld i øvrigt er en af hovedkræfterne bag 
projektformuleringen. Som forening kan vi vist kun være tilfredse med forløbet så 
langt. Men vi skal også til at være opmærksom på faren for kasket-forvirring i 
disse sammenhænge: er der altid sammenfald mellem foreningens generelle og 
bestyrelsesmedlemmernes lokale CVU-interesser? Det er jo ikke sikkert, at det 
bliver ved…  
 
III. Fagligt Forum: 
Foreningen er også medlem af Fagligt Forum – som har været lidt skrantende et 
par år med formandsudskiftninger og lidt rod – . Nu virker det som om der er 
kommet mere styr på det. FF har en plads i partsudvalget vedr LIE 
(Lærerseminariernes Interne Efteruddannelse) – og der har man forhandlet sig til 
en ordning, så hver faglig forening har kunnet søge om op til 10000,- til kurser 
vedr. implementering af den ny læreruddannelse. Vi har selvfølgelig søgt max-
beløbet – og har fået det. Pengene bruger vi til at løfte niveauet for kurset her i 
Løgumkloster november 2007 – der kommer til at handle en hel del mere om 
medborgerskab. Men til den tid både mere praktisk og måske også mere 
internationalt perspektiveret. Det bliver en væsentlig planlægningsopgave for den 
nye bestyrelse. 
 
IV. EFTRE – det internationale: 
Nu har jeg talt om vores egne kurser, biskopsudvalg og videncenter for 
religionsdidaktik og om Fagligt Forums bidrag til kursusafholdelse i 
foreningsregi. Til allersidst i denne efteruddannelsesafdeling skal jeg pege på det 
internationale, nemlig vores engagement i EFTRE (’European Forum for 
Teachers of Religious Education’). EFTRE holder konference næste gang i august 
2007 (Budapest) med temaet: Religionsundervisningens bidrag til udvikling af 
aktivt medborgerskab. Man skulle tro de fulgte med i dansk læreruddannelse. 
Konferencen holdes i dagene 23-26. august 2007 på det lutherske universitet i 
Budapest. Jeg har en hjemmesideadresse her i papiret hvis nogle af jer skulle være 
særligt interesserede i at reservere plads nu. Hvad det koster ved man ikke endnu. 
http://re-xs.ucsm.ac.uk/eftre/conferences_pages/budapest_2007.html 
Vi deltager i EFTRE-arbejdet via gymnasiernes repræsentant, der gennem nogle 
år har haft sæde i EFTRE’s forretningsudvalg. - Et forsøg fra vores side på at 
indsætte Hans som hendes efterfølger som fælles EFTRE-repræsentant for 
Danmark mislykkedes – pga gymnasium-modstand. De ville ikke være med til at 
betale til, at Hans skulle rejse til EFTREs generalforsamlinger og 
forretningsudvalgsmøder – og selv har vi ikke haft muskler til at egenfinansiere 
det. 
 
V. Foreningens kommunikation – blad, hjemmeside, e-tidsskrift: 
I december 2005 udkom Medlemskommunikation for sidste gang – et 
farvelnummer med gylden forside. Det var vemodigt – efter 21. årgange at lukke 
det centrale udtryk for og symbolet på foreningens fællesskab. Men det var så 
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også det eneste nummer vi fik på gaden i 2005 – På generalforsamlingen i marts 
2005 blev det overladt til bestyrelsen at vælge mellem tre måder at køre 
bladdriften videre på: ved at finde en redaktør til at køre MK videre i den kendte 
form – eller ved at købe sig til sider i Religionslæreren, folkeskolens blad – eller 
ved at gå på nettet via EMU.  
Vi valgte at prøve det sidste – at lave et elektronisk tidsskrift, med adresse på 
EMU. Vi fik lavet de indledende øvelser, fik kontakt til EMU og Irene Larsen – 
men så kom vi aldrig videre. Det er mig der er den skyldige her – sagen har 
ganske enkelt ligget i syltekrukke på mit skrivebord ubegribeligt længe. Det er 
dybt beklageligt og jeg kan ikke finde på nogen bare halvgode forklaringer. For få 
uger siden henvendte jeg mig brødebetynget til Irene Larsen - og lynhurtigt var 
sagen i omdrejninger igen. Som jeg har forstået det, så er vi ikke ret mange 
teknikaliteter væk fra, at vi har rammerne på plads til et første nummer. Og jeg vil 
meget håbe, at vi kan nå at få et e-Medlemskommunikation ud der kan hedde 
noget med 2006, så vi ikke får et hul i årgangsrækken. Irene har sagt ja til at være 
teknisk og administrativ redaktør – og jeg eller en anden fra bestyrelsen skal så stå 
bi som mere politisk redaktør og samtalepartner om bladets indhold. Vi håber vi 
igen kan få forlag til at tilsende os relevant faglitteratur til anmeldelse i 
kollegakredsen og at vi igen kan få et forum for kollegial faglig udveksling og 
debat. Vi har besluttet os for en form, hvor vi udkommer som enkeltnumre, fx 3 
gange om året, med en fast deadline – i stedet for alternativet, at køre det som en 
hjemmeside, der hele tiden står og småbobler. Men I vil høre nærmere når I skal 
logge på! 
 
VI. 1 Ny læreruddannelse 
 
Og hermed er jeg så endelig fremme ved det som vel overskygger alt andet lige 
nu: Hvilke fag kommer der ud af vedtagelsen af den nye læreruddannelse og den 
proces med beskrivelse af de nye fag, som lige nu nærmer sig den absolutte 
slutfase. Hvad bliver rammerne for vores arbejde under de nye fagbestemmelser? 
Jeg skal her i formandsberetningen ikke gå ind i det indholdsmæssige af 
fagbeskivelserne – det kan tages op under næste punkt på dagsordenen. Jeg holder 
mig til det overordnede og strukturelle – og skal også knytte en kommentar til, 
hvilken rolle foreningen har spillet i processen. 
 
Strukturelt blev vores linjefag jo et af de små fag i den ny læreruddannelse – men 
altså udvidet en anelse i årsværksvægt: nu 0,6 årsværk. Men faget kan i den ny 
uddannelse ikke tilvælges frit: har man et stort ’2. linjefag’ (engelsk, historie, 
idræt, fysik/kemi, natur/teknik) er man udelukket fra også at vælge religion. Det 
kommer utvivlsomt til at koste os nogle studerende. Naturligvis afhængig af, hvor 
mange studerende der rent faktisk tilvælger et af de store linjefag. Det er et af 
mange stadig åbne spørgsmål – sammen med fx den lokale organisering af 
linjefagsudbuddet. Bliver der tale om fagpakker, der yderligere indskrænker 
studentergrundlaget? Vi ved det ikke. 
 
Fællesfaget krist/liv er blevet til fællesfaget krist/liv/medborgerskab – er blevet 
udvidet ret betydeligt i årsværksvægt, med 40 % faktisk (fra 0,2 til 0,28) – og er 
blevet forpligtet til at tage nogle områder fra det gamle SIS-fag op samt - som 
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noget nyt - påtage sig en vis didaktisk opgave ift skolens elever, vedr. 
medborgerskabs-elementet. Skrivegruppen har skullet tage stilling til, om der var 
tale om det gamle fag med et nyt M-appendiks – eller et helt nyt fag. Der var i 
udgangspunktet enighed om at arbejde på at beskrive et nyt fag med den størst 
mulige integration af de forskellige elementer. 
 
VI. 2 Bestyrelsens rolle i forhold til processen: 
Det var censornæstformændene i fagene der blev udpeget som koordinatorer af 
arbejdet i skrivegruppern – og som den, UVM kommunikerede med 
skrivegrupperne igennem. Hans Krab Koed sad altså i en krævende og central 
dobbeltrolle, med projektansvar for såvel KLM-processen som 
linjefagsprocessen. Han sad der ikke som bestyrelsesmedlem – noget han gjorde 
en udtrykkelig dyd ud af og til overmål levede op til. KLM-gruppen var således 
helt uden officielle bestyrelsesrepræsentanter. Linjefagsgruppen derimod var jeg 
officielt blevet medlem af. Sammen med Nissum-rektor Sommer – der tillige var 
medlem af KLM-gruppen. KLM bestod derudover af Niels Reinsholm, JCVU –
som SIS-censornæstformand, og, Ove Korsgaard, DPU – en decideret M-mand. 
Den officielle KLM-gruppe accepterede at få et par associerede, uofficielle 
medlemmer: dels Keld Skovmand fra os, dels Jakob Skjernå, en 
samfundsfagsmand. Vi prøvede at få en foreningsmand tæt på KLM-gruppen – og 
Skjernå inviterede vi, så vi ikke blev sårbare overfor kritik mod vores forening for 
at mase os uretmæssigt ind i gruppen på samfundsfags bekostning – samfundsfag, 
som på visse seminarier har siddet på en vis andel af sis-faget. 
Bestyrelsen havde altså en vis muligheden for at gøre sig hørt via kanaler ind i 
skrivegrupperne. Men bestyrelsens muligheder for at komme igennem grupperne 
med vores synspunkter reelt ganske beskedne, målt som stemmevægt: 0 officielle 
stemmer i KLM, 1 officiel stemme i K/R. Vi var derfor henvist til det bedre 
arguments gennembrudskraft. Det skulle vise sig at blive forbløffende svært – 
især pga Hans overraskende mangel på lydhørhed og forståelse overfor os - og 
manglende opbakning til vores argumentationer overfor de øvrige 
skrivegruppemedlemmer. 
Bortset fra et enkelt, vellykket og produktivt, indledningsmøde i Vejle, hvor der 
var udtrykkelig enighed om at skabe et integreret fag, hvor de tre hovedelementer 
gensidigt skulle belyse hinanden, har hele processen omkring 
bekendtgørelsesteksten kørt som mail-korrespondence – altså en rent skriftlig 
forhandling, endog uden en afsluttende afpudsningsseance. Der er altså kun holdt 
ét eneste fysisk arbejdsmøde i hele processen. 
Men det er altså ikke kun de ydre betingelser i form af skriftligheden, der har gjort 
processen til en meget tung affære: Når denne proces for både Keld Skovmand og 
mig har været meget frustrerende, hænger det også sammen med den måde, Hans 
har administreret forløbet på – og ikke administreret det på. Det hænger sammen 
med den måde vi bestyrelsesmedlemmers indlæg er blevet brugt på – og ikke er 
blevet brugt på. Censornæstformanden har ikke været vores mand, snarere en 
forhindring for at trænge igennem med vores pointer i gruppen – sådan har 
oplevelsen været. 
 
Keld Skovmands og undertegnedes konklusion, når vi ser tilbage på det samlede 
forløb, er derfor den kedelige, at Seminariernes Religionslærerforening ikke er 
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godt tjent med den nuværende censornæstformand for vore fag: så længe 
Undervisningsministeriet bruger censornæstformænd også som ledere af 
komplicerede fagligt-politiske-organisatoriske forløb som dette her, er vi som 
forening dybt afhængig af at have en person på den post, som giver foreningen 
muligheder for at gøre sig hørt på rimelige samarbejdsbetingelser. En situation 
som denne, hvor begge bestyrelsens repræsentanter finder arbejdsvilkårene i den 
grad urimelige i f. t. censornæstformanden som projektleder er naturligvis 
uholdbar - i længden.  
 
Om lidt skal vi drøfte resultaterne af den proces jeg her har talt om. Meget kunne 
være bedre – noget også værre. Men lad os tage drøftelsen om lidt af, hvad der 
skal have højeste prioritet i foreningens høringssvar til ministeriet, den høring 
som kommer til at foregå i den allernærmeste fremtid. Der bliver næppe mulighed 
for gennemgribende ændringsforslag – og en benhård prioritering af 
ændringsbehovene og signalerne bliver derfor nødvendig. 
 
VI. 3 Udfordringer vedr. implementeringen af de nye fag i studieordningerne 
Men inden vi kommer til denne indholdsdel skal jeg lige nævne et par 
påtrængende politiske udfordringer som jeg ser dem: 

1) Der kan blive kamp om, hvem der skal undervise i faget – og hvor meget. 
Det bliver op til den enkelte rektor og studieordning at definere dette. Her 
venter en stor opgave for medlemmerne lokalt. Bestyrelsen vil gøre hvad 
den kan for at holde rektorerne fast på den holdning der udtrykkes i Bertel 
Haarders svar til os i brev af 25.05.06: Ingen opsplitning på faggrupper – 
men samarbejde! 

2) Der kan bliver en opgave i at beholde undervisningsressourcer i faget i 
form af lektioner med hold: forelæsninger og individualiseret 
projektgørelse truer i horisonten,  i hvert fald som en mulig fælles 
københavnermodel for de fire seminarier i hovedstadsområdet. – 
Undervisningsprocenten er under pres fra seminariernes ofte ret dårlige 
økonomi p.t. Her må vi fra bestyrelsen appellere til ministeren om at 
udnytte lovens muligheder for at fastsætte minimumstimetal – og sørge for 
at ressourcerne til at opfylde dem er til stede… 

3) Det bliver svært at undgå, at ’de små’ linjefag som vores gøres et-årige, jf. 
Niels Willerts henvendelse til sin ledelse, offentliggjort på skolekom-
konferencen.  

 
Så når vi engang er færdige med at diskutere indhold og justere formuleringer i 
fagene, KLM og linjefaget – så venter en stor og mindst lige så vigtig opgave med 
at sikre sig de bedst mulige rammer at udbrede disse indholdsangivelser indenfor. 
 
Og hermed overlader jeg drøftelsen af beretningen til forsamlingen. 
 
Michael Riis, 27. november 2006 
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REFERAT  
fra Seminariernes Religionslærerforening Generalforsamling  
28. november 2006, Løgumkloster 
 
af Gabriella Dahm 
 
Ad pkt. 1 Valg af dirigent og referent 
Irene Larsen (Frederiksberg Seminarium) blev foreslået og valgt til dirigent. Gabriella Dahm 
(Odense Seminarium) blev foreslået og valgt til referent.  
 
Ad pkt. 2 Formandens beretning: fremlæggelse og drøftelse 
Michael Riis (KDAS), formand, fremlagde årsberetningen. Se den skriftlige udgave, bilagt. 
 
Drøftelse af formandsberetningen 

Knud Moos (ÅDAS) opfordrede til at der blev udsendt dokumentation vedr. etablering af det 
kommende videnscenter med vægt på, at centeret ikke bliver et regionalt projekt men et nationalt. 
Diskussionen vedr. formandens beretning blev centreret om KLM-faget og formandens og 
næstformandens udtrykte kritik af arbejdsprocessen i skrivegrupperne. Censornæstformanden var 
uenig i kritikken. Uenigheden mellem parterne handlede ifølge ham især om censornæstformandens 
rolle – som foreningens repræsentant eller som mere neutral koordinator og tovholder for 
skriveprocessen. Formand og næstformand mener ikke, at foreningen har haft tilstrækkelig 
mulighed for indflydelse på skriveprocessen. Der blev rejst kritik af sammensætningen af 
skrivegruppen og det foreliggende udkast til KLM-faget vækker bekymring hos begge. 
Censornæstformanden er godt tilfreds med det foreliggende udkast til faget og vurderer 
arbejdsprocessen i skrivegruppen som tilfredsstillende. 
 
Beretningen blev taget til efterretning af medlemmerne. 
 
 
Ad pkt. 3 . Fagets situation i lyset af nye udkast til fagbeskrivelser og ny læreruddannelse 
 - KLM-faget 
 - liniefaget 
Det beskæftigelsesmæssige perspektiv på KLM-faget blev drøftet. Undervisningsministeriet vil 
ikke modsætte sig, at faget læses i et samarbejde mellem forskellige faggrupper, men har skriftligt 
meddelt, at en opsplitning af faget i undervisningsparter (til forskellige faggrupper) ikke anses som 
samarbejde. 
Der er fra religionsfaggruppen, Frederiksberg Seminarium, sendt forslag til stedets rektor, at 
fordelingen i faget er: kristendomslæreren som hovedlærer, vejleder og eksaminator. Samfundsfag- 
og pædagogiklærere forestår forelæsninger (4 i alt). Medlemmerne opfordredes til at være 
opmærksomme vedr. drøftelsen på respektive seminarium. 
Medlemmerne kommenterede på de foreliggende bekendtgørelser, til bestyrelsens høringssvar. 
KLM-faget med en fremhævelse af det integrative aspekt samt det almenkvalificerende og 
almendannende (jf. formuleringer fra det nuværende K/L-fag): at samarbejde med forældrene vedr. 
skolens dannelsesopgave; at eleven er et menneske (ikke kun individ); at fremhæve 

livsoplysningsperspektivet, det eksistentielle – ikke mindst under afsnittet Demokrati og borgerskab. 
Der blev anbefalet at slette 4. punkt under mål. Følgende blev påpeget: i målet må fremhæves 
dannelses, eksistens- og værdispørgsmål; at etik mangler i præambelen; at fjerne det monolitiske 



 15 

(dvs. barnet er ikke kun låst til en kultur; at bruge jødedom, ikke jødedommen) samt 
minoritetsreligioner; at nyere religiøse strømninger mangler i indholdet; at religion mangler i 
politikafsnittet. 
Afslutningsvis blev der anbefalet til bestyrelsen at overveje, hvilke formuleringer der skulle kæmpes 
for.  
Kommentarerne til liniefaget blev mere kortfattede. Der blev opfordret til at bruge den nuværende 
bekendtgørelses inkluderende formuleringen vedr. fagdidaktik; at være opmærksom på hvilken 
funktion præambelen egentlig har; at tilføje ”fortællinger” til ”verdensreligionerne”. 
 
Ad pkt. 4 Kursusaktiviterne fremover 
Der var forslag om et rejsekursus til Berlin, evt. med fokus på det multikulturelle, men byen 
rummer mange andre muligheder. 
Dertil blev der opfordret til at finde varierede kursusformer: workshop, udflugter etc. 
 
Ad pkt. 5 Fremlæggelse af revideret regnskab 2005 og fastsættelse af kontingent 2007 
Regnskabet godkendt. Kontingentet uændret. 
 
Ad pkt. 6 Forslag fra medlemmerne 
Punktet udgik, da ingen forslag var indkommet, 
 
Ad pkt. 7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer 
Lakshmi Sigurdsson (KDAS) og Laura Lundager Jensen (Frederiksberg) blev foreslået og valgt. 
 
Ad pkt. 8 Valg af to suppleanter 
1. suppleant er Bjørg Christensen (N. Zahles Seminarium) og 2. suppleant er Gabriella Dahm 
(Odense Seminarium). 
 
Ad pkt. 9 Valg af to revisorer 
Revisorer: Irene Larsen og Anne Mette Willesen (Holbæk Seminarium). 
 
Ad pkt. 10 Eventuelt 
Der blev opfordret til ekstraordinært mandat til bestyrelsen vedr. brug af foreningens midler til 
løsning af eventuelle ikke-budgetsat opgaver – Netredaktør-opgaven, fx (jf. pkt. 2). 
På den baggrund blev følgende foreslået som punkt til kommende generalforsamling: mandat vedr. 
ikke-budgetsatte ekstraordinære opgaver gives til bestyrelsen. 
 
Odense 18. december 2006  

Gabriella Dahm 
 
 
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde, hvor resultatet af konstitueringen blev:  
Formand: Michael Riis 
Næstformand: Lakshmi Sigurdsson 
Sekretær: Laura Lundager Jensen og Lakshmi Sigurdsson 
Kursusudvalg: Rose Maria Bering-Jensen og Lakshmi Sigurdsson 
Kasserer: Hans Krab Koed 
Repræsentant i Fællesudvalget: Hans Krab Koed. 
(mr) 
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KORANFORTOLKNING 
 
af Irene Larsen 

 
På Seminariernes Religionslærerforenings kursus i Løgumkloster i november, "Senmodernitet og 
religiøs pluralisme", var der bl.a. er foredrag af Safet Bektovic med titlen: "Islam under forvandling 
- Koranen i ny kontekst". 
 
Her følger nogle internethenvisninger. 
 
Bektovic havde lige deltaget i konferencen: "Shari’a i en moderne kontekst" arrangeret af 
"Demokratiske Muslimer i Danmark". På foreningens hjemmeside 
(www.demokratiskemuslimer.dk) kan man finde introduktion, konferenceprogram samt 
præsentation af de enkelte forskere. Der står også, at der senere vil komme mere materiale fra 
konferencen på hjemmesiden. 
  
På Aminah Tønnsens hjemmeside (www.islamstudie.dk) findes to artikler om nyere 
koranfortolkning:  
• Nyere tendenser i retning af kontekstuel korantolkning 

Af dr.theol. Lissi Rasmussen 
http://www.islamstudie.dk/europa_islam.kontekst.htm   
Her præsenteres nogle af de navne, som Bektovic nævnte. 

• Islam er Koranen - Interview med Mohammed Arkoun 
http://www.islamstudie.dk/koran_artikler.arkoun.htm  
Arkoun var en af de forskere, Bektovic henviste til. 

  
På hjemmesiden for Det Dansk-Egyptiske Dialog Institut (http://dedi.org.eg)  er der en oversigt 
over Religion og Reformer i Den Arabiske Verden 
(http://dedi.org.eg/Dansk/02%20Religion%20og%20Reformer/)  
Her kan man bl.a. finde 
• Hvem er de nye muslimske intellektuelle? Et interview med Alain Roussillon, direktør for det 

franske forskningsinstitut i Cairo, CEDEJ. 
• Den Største Shaykh. En præsentation af Egyptens berømteste religiøse reformator Muhammad 

Abduh. 
 
Litteratur 
 
Michael Cook: Koranen, en meget kort introduktion. Vandkunsten 2003. 
Her findes f.eks. Nasr Hamid Abu Zayd omtalt på s.56 ff. 
 
Koranen 
Koranen på dansk (http://www.forlagetvandkunsten.dk/97507/) 
med søgemuligheder både på kapitel/vers og stikord. Selve teksten vises, ikke blot henvisningen.  
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REJSEKURSUS TIL WITTENBERG & HALLE 
 
af Keld Skovmand 

 
Luther i et virkningshistorisk og pædagogisk perspektiv. Et rejsekursus til Wittenberg og 
Halle 
 
29. april – 5. maj 2007 
 
Ved seminarielektor Keld Skovmand og tidligere rektor og skandinavisk Luther-Resident i 

Wittenberg Niels Thomsen 

 
Ansøgningsfrist:  20. januar 2007 
 
Pris:   3.950,- kr. (inkl. al transport og de fleste måltider) 
 
Deltagere:   Seminariernes religionslærere 
 
Kursets formål og indhold 
Kursets formål er at formidle historisk og nutidig indsigt i Luthers anliggende og betydning. Kurset 
følger tre spor. Ét vedrører Luther og humanismen (herunder forholdet mellem Luther og 
Melanchton) og dertil Luthers betydning for konstruktionen af forskellige nationale identiteter. 
Dette tema perspektiveres pædagogisk og didaktisk, gennem foredrag og oplæg om formidlingen af 
Luthers tanker i undervisningsmidler og billeder. Det andet spor er idéhistorisk og fokuserer på 
pietismens og oplysningstidens anvendelse af Luther med udgangspunkt i disse to strømningers 
religionspædagogik. Det tredje spor sætter Luther og kursets billeddidaktiske og 
religionspædagogiske dele ind i et nutidigt perspektiv. Det sker ved et besøg i Panorama Museum i 
Bad Frankenhausen, hvor maleren Wilhelm Tübkes gigantiske billedmonument over DDR-tidens 
tolkning af reformationstiden findes, og ved en tematisering af kirkens og religionsundervisningens 
vilkår i de nye forbundslande (= det gamle DDR).  Kurset holdes i Wittenberg og indbefatter en to-
dagesudflugt til Halle og Bad Frankenhausen. 
 
Af programmet 
Tidl. rektor Niels Thomsen: Luther og humanismen ~ Seminarielektor Keld Skovmand: Luther i 
danske undervisningsmaterialer ~ Rektor Eberhard Harbsmeier: Billedets forkyndelse: Luthers syn 
på og brug af billeder ~ Direktor dr. Stefan Rhein: Luther og Melanchton ~ Dr. Martin Treu: 
Luthers Wirkungsgeschichte und Luther als Deutscher ~ Dr. Jutta Strehle: Lucas Cranachs Bilder 
in reformatorischem Zusammenhang ~ Eberhard Harbsmeier: Brugen af reformationens billeder i 
religionsundervisningen ~ Professor, dr. Udo Sträter: Pietismen og oplysningstidens 
Lutherreception ~ Professor, dr. Pia Smid: Pietismen og oplysningstidens religionspædagogik ~ 

Dozent Thomas Koppehl: Forkyndelse og værdier i et sekulariseret samfund: Kirke og kristendom i 
det tidligere DDR ~ Dr. Henning Schluss: Religionsundervisning i et sekulariseret samfund: 
Dannelsesteoretiske og fagdidaktiske udfordringer i det tidligere DDR ~ Tidl. rektor Niels 
Thomsen: Wilhelm Tübke i Bad Frankenhausen (lysbilledforedrag/analyse og rundvisning). 
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SVAR FRA BERTEL HAARDER, 21. DECEMBER 
21. december 2006 

Kære Rose Maria Bering-Jensen og Michael Riis 
 
Tak for foreningens henvendelser om faget kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab i 
læreruddannelsen. Det glæder mig, at mange af jer udnytter muligheden for efteruddannelse, så I på 
bedste måde kan varetage undervisningen i faget. Jeg går ud fra, foreningen er orienteret om de 
mange midler, ministeriet de nærmeste år afsætter til efteruddannelse af seminariernes undervisere. 
Efteruddannelse er et væsentligt led i kvalitetsudviklingen af indholdet i den nye læreruddannelse, 
og de ekstra ressourcer er et klart signal om, at regeringen ønsker at gøre sit til at løfte den del af 
opgaven. 
 
I udtrykker i jeres henvendelse bekymring for, om faget 
kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab - med det forslag, der nu ligger til mål og 
centrale kundskabs- og færdighedsområder - har den nødvendige indre sammenhængskraft, eller om 
nogen måske kunne få den idé, at faget kan deles op i tre uafhængige dele. Den bekymring deler jeg 
ikke. I afsnittet om fagets identitet, som er lige så bindende som resten af teksten i det øjeblik, det 
bliver en del af uddannelsesbekendtgørelsen, står, at der skal arbejdes på tværs. Dermed fastslås, at 
faget skal ses som et samlet hele. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er af praktiske 
hensyn delt op i fire afsnit, men de enkelte formuleringer signalerer samarbejde.  
 
Jeg kan samtidig læse, at I er forbeholdne over for balancen i faget mellem det hidtidige indhold og 
den nye del af faget, som I beskriver som sociologi og pædagogik. Heller ikke her forstår jeg helt 
jeres bekymring. Som I ved, har faggruppen forholdt sig til lovbemærkningerne, hvor der bl.a. står, 
at det skal sikres, at alle lærerstuderende får kendskab til grundlæggende demokratiske værdier og 
dansk folkestyre og bliver i stand til at videregive disse værdier til folkeskolen. Der står også, at 
faget skal sætte de kommende lærere i stand til at opfylde væsentlige dele af folkeskolens formål. 
Derfor vil I kunne genfinde mange af formålsparagraffens begreber i målet for faget. Faget er 
således beskrevet som et bredt, almendannende fag med elementer af både kristendomskundskab, 
livsoplys-ning og medborgerskab i et frugtbart samarbejde.   
 
Det er min opfattelse, at faggruppen har løst den opgave, der blev stillet af forligspartierne bag 
læreruddannelsen, og som er beskrevet i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Faggruppen 
blev ikke bedt om at vægte fagelementer over for hinanden; det har man så heller ikke gjort. Ej 
heller blev de bedt om at inddrage fagpolitiske synspunkter i deres arbejde. Derfor har de 
udelukkende forholdt sig til det faglige indhold. Måske har gruppens medlemmer ikke altid været 
enige, men jeg må opfatte det nu foreliggende forslag til mål og centrale kundskabs- og 
færdighedsområder som det kompromis, gruppen kunne nå frem til. 
 
Desværre kan jeg ikke på nuværende tidspunkt afse tid til et møde, men jeg betragter foreningens 
brev af 10. december som et høringssvar, der vil blive inddraget i mine overvejelser over den 
endelige formulering af uddannelsesbekendtgørelsen. 
 
Med venlig hilsen Bertel Haarder 


