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Årsrapport	  2012	  
Komiteen	  har	  i	  det	  forløbne	  år	  afholdt	  to	  ordinære	  møder	  samt	  et	  konstituerende	  møde	  i	  
Nationalkomiteen	  for	  2012-‐2016.	  

På	  møderne	  har	  man	  arbejdet	  med	  følgende:	  
	  
Forholdene	  vedrørende	  betaling	  af	  kontingent	  til	  IGU	  samt	  deltagelse	  i	  IGUs	  International	  
Congress	  i	  Köln	  august	  2012.	  
Konferencens	  indhold	  og	  mødeplan	  for	  de	  kommende	  år.	  

GeoOL	  –	  Danmark	  vandt	  sin	  første	  bronzemedalje.	  DK	  har	  deltaget	  i	  to	  år.	  GeoOL	  afvikles	  i	  DK	  
af	  Geografilærerforeningen	  i	  gymnasiet	  og	  hf.	  GeoOL	  afholdes	  nu	  hvert	  år.	  

Der	  har	  været	  en	  diskussion	  af	  hvilke	  temaer	  man	  vil	  tage	  op	  i	  perioden	  2012-‐2016:	  
	  
Initiativer,	  der	  kan	  bidrage	  til	  geografis	  folkeoplysende	  aktiviteter.	  
Der	  er	  blevet	  drøftet	  en	  formidlingsstrategi	  via	  en	  hjemmeside,	  hvor	  geografer	  i	  fællesskab	  
lancerer	  et	  elektronisk	  tidsskrift.	  Målgruppen	  f.eks.	  gymnasier	  og	  folkeskole.	  	  
Geografisk	  Tidsskift	  bliver	  elektronisk	  i	  2013.	  
	  
Geografis	  stilling	  i	  folkeskolen;	  kommende	  ændringer	  af	  folkeskolelæreruddannelsen,	  nye	  
prøveformer	  m.v.	  
	  
Drøftelse	  af	  geografis	  indhold	  og	  stilling	  på	  de	  danske	  universiteter	  med	  særlig	  fokus	  på	  
kandidatproduktionen	  rettet	  mod	  undervisning.	  	  
	  
Geovidenskab	  A.	  Nyt	  fag	  og	  studieretning	  i	  stx	  og	  htx.	  
MBU	  afholdt	  konference	  i	  Vejle	  den	  15.	  november	  2012	  (60	  deltagere);	  NTS-‐centeret	  har	  
ansat	  en	  ½-‐tids	  projektmedarbejder	  i	  2	  år	  til	  at	  hjælpe	  med	  opstarten	  af	  studieretning	  og	  fag,	  
og	  hjælpe	  med	  ”fødekædearbejde”	  i	  folkeskolen.	  Syv	  skoler	  er	  januar	  2013	  startet	  med	  
studieretningen.	  	  
	  
Afviklingen	  af	  Geografisk	  Selskabs	  bibliotek	  og	  Geografisk	  bibliotek	  er	  afsluttet.	  
Universitetsbiblioteket	  og	  Det	  Kongelige	  Bibliotek	  har	  plukket.	  Øvrige	  bøger	  blev	  kørt	  til	  
destruktion.	  Kortsamlingen:	  De	  nederste	  60	  cm	  at	  kortsamlingen	  gik	  til	  ved	  juli-‐
oversvømmelsen	  i	  2011.	  Men	  øvrige	  del	  af	  samlingen	  er	  intakt;	  findes	  i	  kælderen	  under	  
Rotunden,	  på	  IGN,	  ØV10,	  København.	  
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