Sällskapet för
Folkundervisningens
befrämjande
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2005-01-15

Protokoll Sällskapets styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Måndagen den 11 oktober
kl. 18.00 - 19.00
Katrinelundsgymnasiet, sal 210
Carl Axel Aurelius, ordförande
Folke Eriksson
Margaretha Sahlin
Gunnar Hejde
Börje Rådesjö
Bengt Holmén

Ärenden
1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Gunnar Hejde valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Kallelsens godkännande
Kallelsen noterades utsänd i laga ordning.
3. Rapport från Penningplaceringsgruppen
Bengt Holmén rapporterade;
- Avkastningen har varit + 13% sedan den 2004-01-01,
- Behållningen är ca. 2,1 Mkr,
- Utdelningen torde hamna på ca. 45 kkr,
- Carnegie ges fortsatt uppdrag att förvalta.
4. Inför höstmötet kl. 19.00. Kort information, Gunnar Hejde
Gunnar Hejde informerade om att Ronald Derner från Sällskapet Manhem inbjudits att berätta
om tillkomsten och innehållet i boken Vårt brokiga lärarliv vid höstmötet.
Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande har bidragit med 10 000 kronor till tryckning
av boken.
5. Rapport från Skolmuséets råd, Margaretha Sahlin
Margaretha Sahlin rapporterade;
- Sällskapet har fått 15 kkr från Barnhusfonden till underhåll av vandringsutställningen,
- Sällskapet har bidragit med 30 kkr. Ca 12 kkr har gått till 60 bokstöd, resten vill rådet
använda för Pernillas fortsatta arbete med registrering. Hon har uppdrag på
Stadsmuseet fram till 1 febr. 2005. Hittills har ca 4.000 läroböcker registrerats,

-

Rådet planerar separata utställningar om läromedel i ett visst skolämne och för att på
så sätt kunna följa hur värderingarna ändrats,
Föreslås att årsmötet 2005 förläggs till Stadsmuseet med Gunnar Dahlström som
föredragshållare - hans visioner av skolans historia i ett framtida museum.
Pernilla Karlsson kan vid detta tillfälle visa de pedagogiska samlingarna och
demonstrera hur sökning i dataregistret går till.
Härutöver hänvisas till Skolmuseigruppens minnesanteckningar 04-11-10 (se bil. 1)

6. Hur tar vi hand om och arbetar med det pedagogiska material från förskolan som
finns att dokumentera, förvara etc.?, Britta Malmberg / Gunnar Hejde
Britta Malmberg informerade om att det finns mycket material från förskolan som är värt att
bevara. Britta har kontakt med förskollärare som är villiga att ideellt åta sig detta arbete.
Styrelsen uttalade sitt oreserverade stöd för insatsen, vilken bör ske i samråd med Skolmuseets råd.
7. Rapport om Sällskapets hemsida, Annette Johnsson
Då webbansvarig var sjuk hänskjöts punkten till nästa sammanträde.
8. Årsmötet 2005 – förberedelser, Gunnar Hejde
Fastställdes till den 30 mars kl. 18 och detsamma äger rum på Stadsmuséet.
9. Övriga ärenden
- Protokoll från styrelsen beslutades att fortsättningsvis skickas via e-post. Föregående
årsmötesprotokoll skickas brevledes med kallelsen till kommande.
- Gunnar Hejde erhöll fullmakt att under Bengt Holméns utlandsresa ansvara för
penningplaceringsgruppens verksamhet.
- Frågan om att inbjuda professor Martin Fritz till årsmötet 2005 för att där & då
föreläsa över ämnet ”Skolans kostnadsutveckling” diskuterades.
- Nästa styrelsemöte fastställdes till den 7 mars 2005 och detsamma äger rum i
Biskopens bostad.

Vid protokollet

……………………………………
Börje Rådesjö
Mötessekreterare
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Carl Axel Aurelius
Mötesordförande

……………………………………
Gunnar Hejde
Justerare

Bil. 1

Skolmuseigruppen

Minnesanteckningar
Tid
04-11-10 kl 16-18.15
Plats
Stadsmuseet, forskarsalen
Närvarande Siv Bengtsson
Pernilla Karlsson
Rolf Kristensson
Margaretha Sahlin
Ekonomi
15000 kr från Barnhusfonden till underhåll av Vandringsutställningen. Lite oklart vem som
håller i den, eftersom Anna Rosengren uppehåller ny tjänst, knuten till Sjöfartsmuseet.
Av de 30000 kr från Sällskapet har ca 12000 använts till inköp av bokstöd. Resten vill vi
använda till Pernillas registreringsarbete. Stadsmuseet har anställt henne t o m januari 05.
Bokregistreringen
Hittills har Pernilla registrerat läroböcker i ämnena biologi, engelska och historia. Drygt 4000
böcker. I juli tog hennes tid för vårt arbete slut.
Rolf och Margaretha sorterade under några dagar i april och maj samlingarna i det första
rummet. Blandade böcker i pedagogik och metodik mm som inte kan hänföras till läroböcker
ställdes i bokstavsordning på författarnamnen i kompaktahyllorna i samma rum.
Sällskapets årsmöte
Sällskapets årsmöte äger rum 30 mars 2005. Vid Sällskapets höstmöte föreslog vi ur
museigruppen att mötet skulle förläggas till Stadsmuseet, Gunnar Dahlström föreslogs tala om
sina visioner om ett kommande ”familjemuseum” och hur skolsamlingarna kan användas och
visas. Vi vill också att Pernilla ska visa samlingarna av pedagogisk litteratur inne på museet
och berätta om läromedlen ute på Polstjärnegatan samt demonstrera hur sökning på
dataregistret går till.
Aktuella utställningar
Just nu förbereds en stor basutställning om 1800-talet. Pernilla har tagit fram en del litteratur
ur samlingarna till denna utställning, som öppnas i februari. Senare under våren planeras en
liten HC Andersen-utställning, som Göteborgskretsen av PLR är intresserade av. Margaretha
tar kontakt med museiläraren Karl Arvidsson om specialvisning av Barnens museum och HCAndersenutställningen.
Projekt
Fortsatt registrering av läroböcker. Vi räknar med att Sällskapets utdelning ger mer pengar än
föregående år, så att Pernilla kan stanna kvar på museet och registrera böcker.
För att få pengar från Barnhusfonden vill vi göra några mindre tillfälliga utställningar som
särskilda projekt. Vi kommer också att begära extra pengar från Sällskapet för något av
projekten.

ABC-bokens och den första läsebokens historia är ett förslag från Pernilla. Den kan göras som
en monterutställning som kräver liten yta och kompletteras med text och bilder på data. Kan
finnas i anslutning till Barnens museum.
Från kristendomskunskap till religionskunskap - hur läroböckerna utvecklats från Lilla
Katekesen med läraranvisningar (det finns sådana från 1700-talet i samlingarna) till dagens
läroböcker i religionskunskap. Vi tycker att detta vore ett intressant projekt för blivande lärare
i religionskunskap eller teologer. Pengar borde kunna sökas ur någon kyrklig fond, t ex
Bibelsällskapet.
I samarbete med pedagogiska institutionen borde även andra ämnen vara intressanta att locka
till forskningsuppdrag.
Kontakter
Rolf tar kontakt med Margita Björklund och Bertil Johansson
Margaretha kontaktar Carl-Axel Aurelius
Herbarier
Siv Bengtsson har tagit vara på ett par mycket värdefulla herbarier. Hon får Pernillas hjälp att
ordna så att herbarierna förvaras på Polstjärnegatan.
Vid anteckningarna
Margaretha

