
Referat for bladudvalgsmøde den 3-3-12 på Tommerup Efterskole 

Tilstede: Lene Jacobsen, Karsten Dideriksen og Trine Engrob.  

Afbud fra Charlotte  

 

1) Udvalgets(og elevforeningens) ønsker for samarbejdet 

- Vi vil gerne kunne komme med konkrete ting til elevbladet. 

- Gennem udvalgsmøder har vi et bedre forum til at give respons på gamle blade og ideer til 

kommende blade. 

- Vi håber der kan komme et bedre samarbejde med hjemmesiden fx med billeder eller 

henvisninger i elevbladet til hjemmesiden. 

- Ønske om ca. 2 møder om året - vi har aftalt at næste møde skal være omkring uge 41, så det 

ligger før efterårsferien. På mødet skal vi gennemgå elevbladene for december og marts.  

Det andet møde bliver i marts inden påsken, hvor vi snakker om juni og august nummeret. 

2) Redaktionens ønsker for samarbejdet 

- Det er rart at vide, hvad de faste og konkrete opgaver er. 

- Hvem skal gøre hvad, når der er et udvalg?  

o Når det omhandler skolen direkte er det Lene og Charlotte, da de har den nære 

kontakt.  

o Når indholdet relateres mere udad til tidligere elever er det mere udvalgets 

medlemmer, der finder kontakter og står for ”artiklen” 

o Hvis stoffet kun omhandler elevforeningen og skal på hjemmesiden er det 

udvalgets/bestyrelsens opgave. 

- Når indholdet er samlet sender Lene og Charlotte det til Hans Peter Thomsen som sidder og 

laver layoutet og derefter sendes det i trykken 

3) Hvordan skal samarbejdet mellem redaktion og bladudvalg fungere? 

- Punktet flød lidt sammen med de to øvrige punkter. 

4) Ansættelseskontrakter/arbejdsbeskrivelser  

- Trine og Sarah er ikke nået videre med kontrakterne, ud over at der ikke er nogle. 

- Vi aftalte at Sarah og Trine kommer med et udkast og så ser vi på det. (Kommer som punkt på 

bestyrelsesmødet) 

- Hvad er opgaverne? 

- Hvad er lønnen? 



5) Inputs og ideer til de kommende blade: 

5.1) Marts 

- Indholdet er fundet og skal bare samles og sendes videre, der er bl.a. to elever der 

har skrevet dagbog på skituren.  

- Bagsiden – Kunne ”Til eftertanke” være på bagsiden?  

- Forsiden må meget gerne have et overblik over hele bladets indhold. Enten med 

overskrifter eller evt. sidetal 

- Hovedteksten skal helst være sort på hvid, for at tilgodese de ældre medlemmer, der 

ellers har svært ved at læse det. 

- Regnskabet til generalforsamlingen - kan det sættes på som link, så det ikke fylder i 

bladet, men vi udnytter hjemmesiden i stedet? 

5.2) Juni 

- Til elevfesten prøver Karsten at få 2-3 interviews/historier med 2-3 forskellige 

jubilarer. Det må ca. fylde 1 side 

- Hele referatet for generalforsamlingen behøver måske ikke komme i bladet – evt. 

bare kort om hvad der blev drøftet og hvis der blev besluttet noget. 

6) Kommende aftaler (møder, deadlines etc.) 

- Datoerne melder vi ud om efter bestyrelsesmødet 

- ”Ønske om ca. 2 møder om året - vi har aftalt at næste møde skal være omkring uge 41, så det 

ligger før efterårsferien. På mødet skal vi gennemgå elevbladene for december og marts. Det 

andet møde bliver i marts inden påsken hvor vi snakker om juni og august nummeret.” 

7) Evt. 

- Elevfesten kan udnyttes noget mere: 

- Vi kan finde gamle elever til at skrive/lave interview, der må være mulighed for at få nogle 

historier 

- Jubilarer er oplagte at interviewe 

- Forslag om at finde billeder frem fra de gamle arkiver til selve festen og lave en udstilling, 

så de gamle billeder bliver brugt. 


