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Årsmötet 2015 gav styrelsen i uppdrag att förutom uppgifter enlig stadgarna genomföra en första
skrivarstuga där medlemmar får möjlighet att under ett antal dagar komma samman och få ta del
av kollegers tankar i relation till det egna skrivandet. En sådan skrivarstuga genomfördes också
under tre dagar 11-13 maj på Karlskoga folkhögskola. Stort intresse visades för dessa dagar även
om endast fyra personer slutligen deltog. Eftersom många hörde av sig och uppmärksammade
detta som ett mycket bra initiativ förefaller det motiverat att åter genomföra en skrivarstuga i
NFRs regi.
Vidare fick styrelsen i uppgift att vidarutveckla NFRs hemsidor. Karin Kittelman Flensner har
haft ett särskilt uppdrag att arbeta med detta. Det har bl.a. inneburit att programpunkter från
höst- och vårmötena från de presentatörer som så önskat nu återfinns på hemsidan och därmed
är tillgängliga också för andra än mötesdeltagarna. Möjligheten att uppdatera hemsidan har också
förenklats och den information som finns på sidan har därför varit mer uppdaterad än under
föregående verksamhetsår vilket naturligtvis är positivt. Det har i sin tur också påverkat
möjligheten att ha en uppdaterad epostlista. Styrelsen menar vidare att det finns mer att göra med
hemsidan och har ambitionen att fortsatt arbeta med andra områden som nämndes av årsmötet
2015 dvs. att visa på relevanta länkar till andra religionsdidaktiska nätverk och hemsidor, att
informera om svensk religionsdidaktik, aktuella projekt och publikationer.
Vårens NFR-möte genomfördes i år i Malmö den 19 april. Såväl religionslärarutbildning som
pågående forskning uppmärksammades (se bilaga). Årets höstmöte hålls i samarbete med
konferensen ”Livsfrågor i forskning och i utbildning”, 27-29 oktober, i Sigtuna.
Styrelsen har under året haft fortlöpande mailkommunikation kompletterad med abobe-connectmöten samt telefonmöte. Ett längre sammanträde hölls i samband med vårmötet i Malmö då
såväl utvärderande som framåtsyftande diskussioner kring NFR:s och NFR:s styrelses verksamhet
diskuterades.
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NFR:s vårmöte i Malmö den 19 april
Lokal: 10.30‐12.30 – B423; 13.30‐17.00 – D222. Båda salarna finns i Orkanen, Fakulteten
lärande och samhälle.
10.30‐11.00

Inledande kaffe

11.00‐12.30 Bodil Liljefors Persson, Erik Alvstad, Anders Lindh, Johan Cato och Karin
Embro‐Larsson: Information religionslärarprogrammet vid Malmö Högskola samt
presentation av pågående forskning
12.30‐13.30

LUNCH

13.30‐15.00 Karin Kittelman Flensner: Religious education in contemporary pluralistic
Sweden (presentation av huvuddragen i avhandlingen):
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40808/1/gupea_2077_40808_1.pdf
Respons Peder Thalén m särskilt fokus på kap 5 ” “I AM NEUTRAL!” ‐ A SECULARIST
DISCOURSE”
Gemensam diskussion
Presentation av nytt skrivprojekt och fortsatt diskussion m fokus på sekularism,
religionskunskap och integration (Karin).
15.00‐15.30

KAFFE

15.30‐16.00 Wilhelm Kardemark "Tro, svett och glädje: ungdomar, kristendom och sport i
en medialiserad tid” – Presentation av pågående forskning
16.00‐17.00 Olof Franck & Christina Osbeck ”Religioner, livsåskådningar och etik”
Presentation av kommande bok för lärarutbildning mot mellanstadiet (Red: Franck, Osbeck
& von Brömssen)
Presentation av två bidrag med fokus på etik (Franck samt Osbeck)
Respons Bodil Liljefors Persson
17.00

Buffé (Malmö högskolas Re‐grupp bjuder på buffé i personalköket)

Om du inte har möjlighet att stanna på buffé var vänlig meddela Bodil
(Bodil.Liljefors@mah.se; 0761‐636639)
Varmt välkomna!
NFR:s styrelse

