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Voilà 
Den nødvendige grammatik

Af Birte DAhlgreen 

Voilà er en letforståelig fransk basisgrammatik, der  
indeholder den nødvendige grammatik til brug på  
ungdomsuddannelserne. Da der er tale om den nød-
vendige grammatik, er der fokus på og mange øvelser  
til de grammatiske emner, der er særlig relevante 
på dette niveau. Grundbogen kan også bruges 
som opslagsværk uafhængigt af øvelserne.

Grundbog og øvebog hænger nøje sammen.  
Øvelserne er bygget op efter den induktive metode, 
så eleverne skal – så vidt muligt – selv finde frem til 
de grammatiske regler. Øvelserne er i et letforståe-
ligt, mundret fransk og er ofte relateret til elevernes 
verden. Der er en bred vifte af øvelsestyper, og der 
er mulighed for undervisningsdifferentiering. 

grundbog, ca. 96 sider ca. kr. 159,- 
Øvebog, ca. 96 sider ca. kr. 119,- 

Priserne er ex moms
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GYMNASIER SKAL dEbATTERE, 
OM dER ER TING, dE KAN GøRE 
bEdRE, MENER MINISTEREN

LEDER

Om en uges tid vil gaderne være fulde af nyud-
klækkede studenter, der hujer og råber deres 
glæde og begejstring ud til alverden.

Et glædeligt og livsbekræftende syn – men egentlig 
utroligt, at det endnu en gang har kunnet lade sig gøre. 
For vi får jo gang på gang at vide fra politikere og me-
dier, at gymnasierne ikke gør det godt nok; at lærerne 
er dovne og skal stramme de efterhånden berømte løse 
sandaler, samt at eleverne er mindst lige så dovne og 
derudover fagligt dårligere end førhen – og i øvrigt er 
de fulde det meste af tiden!

Men hvad gemmer der sig mon under dette stereo-
type billede af studenterne anno 2011? Det er jo 
Danmarks fremtid, det handler om, kan man næ-
sten høre diverse politikere, erhvervsfolk og eks-
perter buldre.

Gymnasieskolens redaktion har i dette nummer af 
bladet fået en række aktører til at karakterisere 

årets studenter. Hvem er de? Hvad kan de? 
Hvad vil de? Læs mere om det i temaet side 

10-18.

Den stadig forholdsvis nye undervis-
ningsminister er begyndt at komme lidt 
mere på banen. Skolebesøg, træffetid 

for almuen, en klar holdning i forhold 
til den omdiskuterede elevfordeling 
etcetera. Men så i sidste uge en rang-
liste over gymnasierne baseret på 
karakterer. Så kan skolerne se, hvor 
de er dårlige og bør sætte ekstra 

ind, udtalte en glad minister – som 

dog i samme åndedrag kunne berette, at ranglisten ikke 
var korrigeret for sociale forskelle … Hvad kan vi så 
bruge den til? Det har de fleste nok spurgt sig selv om. 
Tja, vi kan bruge den til at sige noget om elever på 
forskellige skoler. Det er næppe nogen overraskelse, at 
Aurehøj Gymnasium i Gentofte – et område med en af 
landets absolut højeste gennemsnitsindkomster – ligger 
i top. Men gør det Aurehøj til landets bedste gymnasium? 
Ikke nødvendigvis bedre end så mange andre, for en 
meget stor del af skolens elever ville med garanti få høje 
karakterer på et hvilket som helst gymnasium. Læs 
ministerens svar i ”5 skarpe”.

Skolerne kan da bare snyde og give højere karakterer, 
hvis de vil længere op ad ranglisten. Nej, vil den 30-årige 
biologi- og idrætslærer (i øvrigt på Aurehøj …) Anders 
Brink Nyberg sige. Han er såkaldt ”supermotionist” og 
har som del af et kontrolleret forsøg fået det forbudte 
stof EPO i forbindelse med sin træning. Det har skærpet 
hans holdning til snyd, og mon ikke hans elever får lidt 
at vide om etik og moral? Læs interviewet side 26.

Og så er det jo ved at være ferietid! Mange gymnasie-
lærere skal ud at rejse – du kan møde nogle af dem her 
i bladet.

Også redaktionen skal ud at luftes lidt og samle inspi-
ration. Der vil dog være bemanding stort set hele som-
meren i tilfælde af revolution, men bladet udkommer 
først igen midt i august.

Vi vil ønske alle en god sommerferie – og god læsning!

Morten Jest, chefredaktør

Studenter, ranglister, snyd – og ferie!

pædagogikum:  
Digital vejledning  
giver god pingpong Side 20Side 18
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Lærerne opfylder den opgave fint, som de 
har fået. Jeg synes bare, at opgaven er forkert

Side 36 

NyHED

Elever på nettet  
til mundtlig eksamen
1.c på Rødkilde Gymnasium havde adgang til internettet, da de i sidste uge var 
til mundtlig eksamen i matematik. Undervisningsministeriet gav dispensation. 
Hidtil har ministeriets it-eksamensforsøg kun omfattet skriftlige eksamener. 

Eleverne i 1.c på Rødkilde Gymna-
sium har som de første i landet fået 
lov til at bruge internettet til en 

mundtlig eksamen.  
Klassen på det østjyske gymnasium er 

en såkaldt papirløs klasse, hvor bærbare 
computere er det centrale arbejdsredskab. 
Traditionelle lærebøger og noter på papir 
er droppet. Alt undervisningsmateriale 
ligger på nettet, og alle skriftlige opgaver 
udarbejdes, afleveres, rettes og kommer 
retur elektronisk. 

Tilladelsen til at åbne for adgangen til 
nettet kommer fra Undervisningsministe-
riet, der dermed dispenserer fra de eksi-
sterende eksamensregler. Undervisnings-
konsulent i ministeriet Morten Aronsson 
Olsen forklarer, at der kun er givet dispen-
sation til 1.c’s mundtlige eksamen i mate-
matik, og at adgangen til nettet udeluk-
kende gælder den iBog, som eleverne har 
arbejdet med i matematiktimerne hele året. 

”For at eleverne skal have adgang til 
alle de faciliteter, som en iBog indeholder, 
skal de kunne komme til den på internet-
tet. Man kan ikke det samme med en PDF-
fil. Det er baggrunden for, at vi har givet 
dispensation,” siger Morten Aronsson 
Olsen.

Han understreger, at eleverne hverken 
har måttet google eller gå på Facebook.  

”Gymnasiet har sikret, at der er isoleret 

adgang til den pågældende iBog og ikke 
noget andet. Det er den forudsætning, 
dispensationen er givet under.”

Skal afspejle undervisning
Det er Rødkilde Gymnasium, der selv har 
rettet henvendelse til Undervisningsmi-
nisteriet for at få netadgang til mundtlig 
eksamen.    

”Ministeriet har været meget imøde-
kommende. Men det er klart, at det er en 
stor beslutning,” siger Jørgen Lassen, der 
er uddannelsesleder på Rødkilde Gymna-
sium. 

Han er begejstret for de nye muligheder.
”Den virkelighed, eleverne møder i un-

dervisningen, er, at læringsmidler, pro-
grammer, opslagsværker og ordbøger lig-
ger på nettet. Det skal eksamen helst 
afspejle,” siger Jørgen Lassen. 

Han beskriver sidste uges matematik-
eksamen i 1.c, som ”fuldstændig uproble-
matisk”. Eleverne havde adgang til en 
computer – som skolen havde stillet til 
rådighed – i forberedelseslokalet. Herfra 
kunne de hente iBogen Plus og deres no-
ter på nettet. Også under selve eksamina-
tionen kunne eleverne gå på nettet. 

Tilladelse er vendepunkt
Jørgen Lassen betegner tilladelsen som et 
”gennembrud for digital undervisning” 

og håber, at den bliver et vendepunkt, så 
Undervisningsministeriet allerede næste 
år vil åbne yderligere op for brugen af 
nettet i forbindelse med mundtlige eksa-
mener. Dels skal alle elever, der har brugt 
iBøger i den daglige undervisning, have 
adgang til dem til eksamenen, dels skal 
eleverne også have mulighed for at søge 
efter informationer generelt, mener han. 

”Det er en kunstig situation, når de ikke 
må få adgang til nettet under forberedel-
sen. Og det er jo yderst begrænset, hvad 
de kan nå at hente af oplysninger, hvis 
de ikke i forvejen for eksempel kan de 
matematiske formler og er inde i det po-
litiske system,” påpeger han.   

Hidtil har Undervisningsministeriet kun 
kørt forsøg med adgang til internettet i 
forbindelse med skriftlige eksamener. Ek-
sempelvis deltog elever fra 14 af landets 
gymnasier for et par år siden i et forsøg, 
der omfattede dansk, matematik, sam-
fundsfag, økonomi, markedsføring og af-
sætning. Erfaringerne var så positive, at 
ministeriet nu har givet alle gymnasier 
lov til at lade eleverne få adgang til inter-
nettet, når de er til skriftlig eksamen i de 
seks fag. I 2010 fik cirka 1.300 elever den 
mulighed. I år er tallet steget til cirka 
6.000. 

T
eksT: T

in
a R

asm
ussen

TuREN GåR TIL 
GRøNLANd, SvERIGE, 
bORNHOLM OG MIAMI Side 34
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Læs systime.dk   |   Ring 70 12 11 00   |   Skriv systime@systime.dk   |   Deltag lab.systime.dk

Medier i dansk giver tematiske vinkler på 
arbejdet med medier ved at tage fat i to åbenlyse 
tendenser i tiden: Det selvfremstillende og det 
fornyede politiske engagement.

Medier i dansk lægger op til at inddrage 
nye medier, som web 1.0 og 2.0, reality-tv, 
social changetv, fiktionsfilm, dokumentarer, 
valgvideoer, billeder, mediekonvergens mm.

Der er både konkrete mønstereksempler på 
næranalyser og åbne forslag til arbejde med 
større opgaver.

Bogen introducerer i et elevvenligt sprog til de 
filmiske virkemidler, fakta- og fiktionskoder, 
samt analyse-, aktant-, kommunikations- og 
segmentmodeller.

DVD’er med mange af de omtalte udsendelser 
kan fra august rekvireres hos CFU film og tv.

Bogen dækker både arbejdet med medier i dansk 
og mediefag på C-niveau.

Dorte Schmidt Granild og Jens Haaning | Bog ca. 200 sider kr. 188,- | 
Udkommer august 2011 | Prisen er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime.

NyHED

T
eksT: L

oTTe W
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kLer

Danmarks mest kendte lektiehjælp på nettet, Studieportalen.dk, 
har fået 40 procent flere brugere det seneste halve år. Mere end 
50.000 unge klikker sig dagligt til bedre karakterer.

Et voksende antal elever på ungdomsuddannelser og 
i folkeskolen går på nettet og lærer af hinandens 
guldkorn og fejl. Siden start har onlinetjenesterne 

Studieportalen.dk og Studienet.dk kun oplevet stigende 
trafik, og statistikken for det seneste halve år sætter igen 
rekord.

Over 264.000 unikke brugere besøgte alene i januar 
Studieportalen.dk. Det er 40 procent flere end samme må-
ned forrige år.

Grænserne mellem de to sites er flydende. Studieportalen.
dk er primært communitybaseret. Det vil sige, at indholdet 
er genereret af brugerne gennem upload af opgaver og et 
livligt debatforum med 5-700 spørgsmål dagligt. Desuden 
er der små test, hvor de unge kan afprøve deres viden, og 
korte videofilm med tavleundervisning og andet guf til 
elever, der går efter den højeste karakter.

Studienet.dk er i højere grad et produkt af sitets faglige 
redaktion, hvor akademikere med forskellige specialer 

udgiver vejledninger til 
opgaveskrivning og 
kommenterer godt og 
skidt i brugernes opga-
ver. Opgavesamlingen 
på Studienet.dk er lan-
dets største med over 
130.000 opgaver inden 
for alle fag lige fra idræt 
og italiensk til billed-
kunst og biologi.

”Ideen er ikke, at folk 
skal skrive opgaver af 

efter hinanden, men at vi klæder dem på til selv at skrive 
gode opgaveløsninger og komme i mål,” siger Jean Balmisse, 
der sammen med Sam Nikolaj Thomsen udgør den daglige 
ledelse af de to sites via virksomheden Student Media ApS.

Ideen til online-lektiehjælp og eksamenstræning fik de 
to venner, mens de selv var elever på Hjørring Gymnasium 
i 1998. Her spurgte en begejstret biologilærer Jean Balmisse, 
om han måtte kopiere Jeans eksemplariske opgave til resten 
af klassen.

”Jeg tænkte, at hvis klassen har interesse i at se min 
opgavebesvarelse, så kan andre også have det,” fortæller 
Jean Balmisse om starten på det, der i dag er en succes på 
nettet.

Lærere bruger sites
Det har vist sig, at også undervisere finder den faglige viden 
på de to sites brugbar. Sidste år anmeldte Engelsklærerfor-
eningen en af Student Medias opgavevejledninger, der er 
udkommet som e-bog, som ”den ultimative netbaserede 
hjælp til elever – og lærere”. Det er Jean Balmisse og Sam 
Nikolaj Thomsen stolte af.

”Vi ser på ingen måde os selv som en konkurrent til 
klasselæreren, men en samarbejdspartner. Vi vil det 
samme,” siger Sam Nikolaj Thomsen og opfordrer flere 
lærere til at finde inspiration til egen undervisning på de 
to sites.

En stor brugerundersøgelse af Student Media ApS’ to 
sites i 2011 viser, at en del af brugerne faktisk er lærere, 
som inddrager Studieportalen.dk og Studienet.dks opgave-
banker i deres undervisning. I dag har Studieportalen.dk 
5.000 lærere registreret som brugere. En del af dem er 
aktive i debatforummet, hvor de svarer på spørgsmål i fag 
som engelsk, dansk, matematik og fysik. 

Den voksende stab hos Student Media består af et sjæl-
dent miks af programmører og akademikere. I dag har 
virksomheden 11 medarbejdere, og antallet vokser støt. 
Siden 2008 har Student Media ApS flyttet adresse fire gange 
på grund af vokseværk. 

ideen er ikke, at folk 
skal skrive opgaver af efter 
hinanden, men at vi klæder 
dem på til selv at skrive 
gode opgaveløsninger og 
komme i mål.

I 2009 udvidede Student Media ApS 
desuden sine aktiviteter med portaler 
i Norge (www.studienett.no), Sverige 
(www.studienet.se) og i 2010 med en 
portal i USA (www.planethomework.com).

Online-lektiehjælp eksploderer 
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KORT NyT
Sagt  
Siden  
Sidst
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GOdT NYT FOR OpFINdSOMME ELEvER
Opfinderrådgivningens nye skoletjeneste 
ved Teknologisk institut tilbyder i hvert 
fald i 2011 og 2012 hjælp til opfindsomme 
elever og klasser. Eleverne bliver guidet 
igennem de praktiske udfordringer, som 

opstår, når man skal gøre en god idé til en 
god opfindelse. Der findes blandt andet 
undervisningsforløb i idéudvikling, model-
byggeri, teknik, design og entreprenørskab. 
Læs mere på kortlink.dk/94wv.

Hvordan kan man sige, at gymnasier, hvor forældrene er tredjegenerations
akademikere, gør det bedre end gymnasier, hvor de fleste elever kommer  
fra hjem uden akademisk baggrund? Isoleret set er karaktererne ved  
studenter eksamen ikke nok til at sige, om et gymnasium er godt eller ej.
Birthe Lund, uddannelsesforsker og lektor på Aalborg Universitet, til Nordjyske Stiftstidende om  
Undervisningsministeriets offentliggørelse og tolkning af gymnasiernes eksamensresultater fra 2010.

SkolebuS 
Skaber  
elevboom
Rektor på Rungsted  
Gymnasium Mogens Han-
sen indsatte i vinter en 
skolebus mellem skolen og 
elevernes bopæle. Grun-
den var store problemer 
med elever, der kom for 
sent på grund af manglen-
de samspil mellem bus og 
tog. Bussen med chauffør 
henter nu eleverne i Hum-
lebæk, Nivå og Kokkedal. 
Morgen og eftermiddag 
kører den til og fra gym-
nasiet i Rungsted. Og den 
tjener sig selv ind.
  ”Formålet med bus-
sen var en kortere og 
hurtigere transportvej, 
men vi ville også gerne 
tiltrække flere elever, og 
det er i den grad lykkedes, 
for vores søgetal fra det 
område, bussen bevæger 
sig i, er fordoblet i forhold 
til sidste år, siger Mogens 
Hansen til Frederiksborg 
amts avis.

DaNSK GyMNaSiUM i CaLiFORNiEN
Niels Brock åbner i august 2012 et gymnasium i Solvang i Californien. Så 
snart kan unge danskere få en dansk uddannelse i USA. Og rejselystne lærere 
kan give dem den. Planen er nemlig, at Niels Brock sender egne undervisere 
af sted til skolen rustet med Niels Brocks pensum og dansk pædagogik. 

Flere tosprogede er kommet ind på de populæreste gymnasier. Samtidig er færre 
tosprogede blevet henvist mod deres ønske til de gymnasier, hvor der i forvejen er 
mange tosprogede elever, skriver politiken.
  ”i år har fordelingsudvalget i højere grad fulgt de geografiske kriterier, som også 
står i reglerne, siger rektor på avedøre Gymnasium Kirsten Jensen, som i dag har 
godt 50 procent tosprogede blandt sine elever. Det kan man mærke på Københavns 
åbne Gymnasium i Valby, hvor tosprogede i dag udgør 47 procent af eleverne.
  ”Vi vil ende med en tosprogsandel på cirka 27 procent i de kommende 1.g-klasser – 
uofficielt opgjort, og det glæder vi os over,” siger rektor anne-Birgitte Rasmussen.  

eTNISke
elver
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2013 er året, hvor 95 procent af en ungdomsårgang i  

aarhus skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Det er målsætningen i en handleplan fra aarhus Byråd. 

Store skoler med over 500 elever er de dår-
ligste til at gennemføre undervisningen som 
planlagt. Det viser en rapport fra Undervis-
ningsministeriet, der for nylig har opgjort 
antallet af planlagte, gennemførte og aflyste 

timer i den danske folkeskole. Desuden viser 
rapporten, at hvor de små skoler bruger 
læreruddannede vikarer, ringer de store 
skoler oftest efter unge mennesker, der har 
afsluttet gymnasiet.

SMå FOLKESKOLER GENNEMFøRER FLEST SKOLETIMER

SE SOL, MåNE OG  
STjERNER MEd ELEvERNE 
i løbet af et par hundrede år skiftede jorden 
og solen plads som centrum i universet, 
og et nyt, revolutionerende verdensbillede 
vandt fodfæste, nemlig det heliocentriske. 
Nationalmuseets læringsspil ”Stjerner og 
planeter” er et tværfagligt spil, som tager 
eleverne med på en rejse tilbage til renæs-
sancen, hvor videnskabsfolk diskuterer tre 
modstridende verdensbilleder. Undervis-
ningsmaterialet ligger på www.stjernerog-
planeter.natmus.dk og er rettet mod histo-
rie, fysik, aT-forløb, det naturvidenskabelige 
grundforløb og fysik C.  

ToughRoad er et rollespil om global handel, der er udviklet med støtte fra 
Danida. Det egner sig til samfundsfag a og B, historie og aT-forløb. Spillet 
kræver 100 elever en hel dag samt et lærerteam, der vil påtage sig roller-
ne som nationalbankdirektør og chef for børsen. Eleverne får en oplevelse 
af, hvordan skæve handelssystemer er med til at fastholde folk i fattigdom 
i fattige lande. De skal nemlig leve sig ind i handelskæden ved blandt andet 
at agere bønder, handelsmænd, eksportører, børsdealere eller cafégæn-

gere. Se undervisningsmaterialer og læs mere på www.toughroad.dk.

Efter sommerferien åbner Kø-
benhavns private Gymnasium. 

Skolen er Danmarks første 
gymnasium, som er målret-

tet tosprogede i København. 
Den er uafhængig af politi-
ske og religiøse interesser 

og vil gennem samtaler 
og helhedsskole forsøge 
at fastholde tosprogede 
elever, der måske ellers 
ikke ville få en gymnasial 

uddannelse. Rektor for 
den nye skole er Crilles 

Bacher, der har en fortid 
som rektor for Det frie 

Gymnasium. Det skriver 
Kristeligt Dagblad.

rolleSpIl 
om FaTTIgDom

GYMNASIuM 
FOR TO-

SpROGEdE
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Fra Bornholm til Aalborg roser rek-
torerne dette års studenter for de-
res sociale kompetencer. Ord som 
rummelighed, kammeratskab, 

netværk, videndeling og engagement bli-
ver hæftet på årets studenter. Starthalv-
femserbørnene er nemlig kendetegnet ved 
en høj grad af kollektivitet. Selv om de er 
selvbevidste stjernespillere, som forstår at 
iscenesætte sig selv på nettet og i den fy-
siske verden, kender de værdien og nød-
vendigheden af at være et fagligt og socialt 
sammenspillet hold. Men det er ikke hip-
pieånden, der som et genfærd fra 1970’erne 
har indhyllet de unge i solidaritetens tåger. 
Det er derimod en praktisk kollektivitet til 
gavn for både individet og almenvellet. 
Måske på grund af gymnasiereformens 
projektorienterede læringsstil.

”De har lært, at de kommer længere 
sammen. Det kan godt være, at de ikke 
kender ordet solidaritet, men de er dæleme 
gode ved hinanden,” siger Jens Nielsen 
Gade, rektor på Tønder Gymnasium. 

Hverdagens jonglører
Netop rummeligheden, forstået som evnen 
til at kapere mangfoldighed, trækker rek-
torerne frem som et særtræk ved årgangen. 

”De giver plads til hinanden, så både 
eneren og talentet får plads til at udfolde 
sig,” siger Dorte Fristrup, rektor på Århus 
Statsgymnasium. 

Landet over fortæller rektorerne om ele-
ver, der har god forståelse for sociale ram-
mer og hinandens trivsel.

”Årets studenter tilhører en meget in-
kluderende og tolerant generation, som er 
exceptionelt gode til at skabe relationer 
og netværk,” siger Birgitte Vedersø, rektor 
på Gefion Gymnasium i København.

Rummeligheden skal dog ikke kun for-
stås i et socialt perspektiv, men også ge-
nerelt. For i livets cirkus har årets studen-
ter påtaget sig jonglørrollen. De har et stort 
netværk med efterskolevenner, face-
bookvenner og kærester, som skal plejes, 
ligesom der er lektier, fritidsinteresser og 
arbejde at passe.

”Generelt og fagligt har de en fragmen-
teret hverdag. Det stiller store krav til at 
kunne planlægge og strukturere for at 
klare alle opgaver og komme hele vejen 
rundt om alle områder,” siger Mette Møl-
gaard Pedersen, rektor på Horsens Stats-
skole.

Og det kan langt de fleste. Men midt i 
begejstringen er der selvfølgelig også ting, 
denne generation ikke evner. Endnu. For 
eksempel gør de helst ting af lyst. De vil 
gerne have dagsordenen serveret og har 
svært ved at fordybe sig og danne sig det 
store, forkromede overblik. Det vender vi 
tilbage til.

Finanskrisens dårlige ånde 
Et smugkig på årets første eksamener teg-
ner karaktermæssigt lyst for dem, der bli-
ver studenter i sommeren 2011. Både på 
Campus Bornholm, Vestjysk Gymnasium 
Tarm samt Frederiksværk Gymnasium og 
HF ser studenterne ud til at være en ”dyg-
tig årgang” målt op mod forrige årgange 
på samme skole. Landet over betegner 
rektorerne dem som ”fagligt dygtige, am-
bitiøse, målrettede”.

”Det er helt tydeligt, at de går meget op 
i karakterer. De er ambitiøse. Det er de 
nødt til,” siger Søren Hvarregaard, rektor 
på Midtfyns Gymnasium. 

For selv om højkonjunkturbørnene er 
blevet lovet lysende jobmuligheder gennem 

deres opvækst, knækkede den grønne 
gren, de blev født på. Finanskrisens dårlige 
ånde siver stadig ind over vort lille land 
og kræver guldrandede eksamensbeviser.

”De er klar til at slås for jobbene. Og de 
ved, at de er nødt til at uddanne sig for at 
overleve, for de job, hvor man ikke behø-
ver kvalifikationer, er væk og kommer ikke 
igen,” siger Jens Nielsen Gade, rektor på 
Tønder Gymnasium. 

Derfor er det heller ikke fjumreår, der 
præger generationen. Et enkelt for lige at 
pejle mod et nyt studie, ja, men ikke en 
håndfuld for at finde sig selv, som i Den 
Fri Ungdomsuddannelses storhedstid. Kri-
sen gør dem målrettede og ambitiøse. For 
det er ikke ligegyldigt, hvad de vælger.

”10ernes unge er meget mere indstillede 
på, at man må træffe nogle valg, end man 
var for år tilbage,” siger Torben Lassen, 
uddannelsesleder på Campus Bornholm.

Venter på det næste tog    
Dog er der en mindre gruppe unge, som 
ikke har fattet alvoren. De tror, at der al-
tid kommer en chance til. At tingene altid 
er til forhandling. Selv hvis de er kommet 
for sent til eksamen. Eller har valgt en 
uddannelse, der ikke er fremtid i. 

”Men nogle gange kører toget, og så er 

RUMMELIG
GENERATION

De giver plads til 
hinanden, så både 

eneren og talentet får 
plads til at udfolde sig.

Dorte Fristrup, rektor på  
Århus Statsgymnasium

Når champagnen er bællet, stemmerne er skreget hæse, og studenterhuen 
ligner et falmet gækkebrev, hvad er det så for nogle unge mennesker, der 
skal være med til at få samfundets hjul til at køre rundt de næste mange år? 
Gymnasieskolen har talt med 10 rektorer for at sætte ord på årets studenter.  
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LæS i DETTE TEma Om

der nogle, som står måbende tilbage på 
perronen,” siger Birgitte Vedersø, rektor 
på Gefion Gymnasium.

Her efterlyser Anders Bach Jensen, rek-
tor på Hasseris Gymnasium i Aalborg, en 
lille smule af den amerikanske Yale-pro-
fessor-tigermors faste bid. Det kunne få 
de lidt for tilbagelænede unge til at indse, 
at alt ikke afhænger af lyst, og at livets 
lange bane også er kridtet op med pligt. 
Men måske er det i virkeligheden lysten, 
der gør de fleste af årets studenter så mål-
rettede. De vælger allerede spor i gymna-
siet og er ikke vant til at skulle koncentrere 
sig alt for meget om ting, der ikke berører 
deres interesser. Det kan for eksempel 
være svært for en naturvidenskabeligt 
orienteret elev at se pointen i sprog og 
humanistiske fag, forklarer Dorte Fristrup, 
rektor på Århus Statsgymnasium.  

”De skal lære at gøre ting, som måske 
er lidt sure, men som hører med til at få 
en almen studentereksamen,” siger hun. 

Og fænomenet med ikke at kunne se 
pointen i at spise alt rugbrødet, når man 
bedst kan lide pålægget, går igen i de 
enkelte fag. 

”Årgang 2011 er rigtig gode til at 
fordybe sig i et skarpt, dybt udsnit af 
fagligheden, som når de laver studie-
retningsprojekt. Men det store, forkro-
mede overblik har de ikke. Og de har 
ikke behov for det, for de oplever virke-
ligheden i fragmenter og kan google sig 
til det meste,” forklarer Birgitte Vedersø.

Af samme grund kan det blive en ud-
fordring for 2011-studenterne at gå fra at 

være elev til studerende. Ev-
nen til overblik og dybde 
ligger ikke lige for, og de 
kan godt lide at blive taget 
hånd om, ved at læreren 
prioriterer stoffet for dem 
og stiller en konkret opgave.

”Det er mit indtryk, at de 
ikke er gode til lange, koncen-
trerede, seje træk, hvor man 
fordyber sig og overskuer en pro-
gression. De er vant til at over-
holde deadlines og opfylde kon-
krete krav, men den frie tænkning 
– abstraktionsniveauet – følger ikke 
med,” siger Mette Mølgaard Pe-
dersen, rektor på Horsens 
Statsskole. 

STUDENT
2011  Årets studenter er rummelige og målrettede

  Ungdomsforsker: Færre muligheder presser de unge

  Studenter imponerer industri og universitet

  To rektorers ord til årets studenter
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Når årets studenter har sovet rusen ud, 
vågner de op til en barsk virkelighed med 
finanskrise og store ungdomsårgange. Færre 

job- og uddannelsesmuligheder presser de 
unge, og mange vil blive nødt til at ændre 

fremtidsplaner, siger Camilla Hutters,  
lektor på Center for Ungdomsforskning. 
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Der bliver kamp  
om pladserne
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UNGDOMSFORSkER:

Målrettethed. Det har andre forven-
tet af dem i hele deres uddan-
nelsesforløb. Politikerne, uddan-

nelsesinstitutionerne og måske også deres 
forældre. Allerede i folkeskolen skulle de 
lave en uddannelsesplan, og i gymnasiet 
skulle de vælge studieretning tidligt. 

Det er det, studenterne årgang 2011, 
som springer ud i disse dage, er vokset 
op med, og som har præget dem, mener 
ungdomsforsker Camilla Hutters. 

”Årets studenter har hele tiden skullet 
forholde sig til kravet om at være målret-
tede. De har tidligt skullet vælge fag, og 
lærere og vejledere har hele tiden spurgt 
dem, hvor de vil hen med deres uddan-
nelse. De har ikke kendt andet,” siger Ca-
milla Hutters, der er udviklingsleder og 
lektor på Center for Ungdomsforskning, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
(DPU).   

Og kravet er blevet øget væsentligt i 
løbet af de sidste 10 år, fastslår hun.  

”Det har hele tiden fået en tand mere. 
Et af de seneste tiltag er reglen om, at 
eleverne kan gange deres gennemsnit fra 
gymnasiet med 1,08, hvis de går i gang 
med en videregående uddannelse inden 
for to år,” siger Camilla Hutters. 
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Hun beskæftiger sig især med unges valg 
af videregående uddannelse. Det har hun 
blandt andet skrevet en ph.d.-afhandling om. 
I øjeblikket er hun i gang med en stor under-
søgelse af, hvorfor færre drenge end piger 
fortsætter på en videregående uddannelse 
efter studentereksamen. 

Ifølge Camilla Hutters har studenterne år-
gang 2011 forholdt sig meget forskelligt til 
kravet om målrettethed. 

”Nogle lever fint op til kravene. De gør en 
stor indsats for at få gode karakterer og har 
helt styr på, hvilke uddannelser de kan få 
adgang til, hvis de vælger et bestemt fag på 
et bestemt niveau. Nogle prøver at tilpasse sig 
kravene, så godt de kan. De forsøger at lægge 
en plan for, hvordan de – med de kvalifika-
tioner, de nu har – kan komme i en accepta-
bel retning. Andre har svært ved at leve op 
til kravene og opponerer nogle gange direkte 
mod dem. De ender ofte med en studenterek-
samen med et gennemsnit, som de har svært 
ved at bruge til noget,” siger Camilla Hutters. 

Brug for ny strategi
Årets studenter kommer desuden til at skulle 
forholde sig til følgerne af finanskrisen, fast-
slår ungdomsforskeren. De elever, der har lyst 
til at tage et sabbatår væk fra bøgerne, vil 
opleve, at det er blevet sværere at finde et 
job. Endvidere er ungdomsårgangene blevet 
større. Det øger kampen om pladserne på 
universiteterne og landets øvrige videregå-
ende uddannelsesinstitutioner, når de unge 
vil læse videre. 

”Der er et andet pres på dem. De unge har 
færre muligheder i dag end for bare tre-fire 

Årets studenter har hele 
tiden skullet forholde sig til 
kravet om at være målrettede 
Camilla Hutters, lektor, Center for Ungdomsforskning, DPU

Der er et andet pres på dem. 
De unge har færre muligheder i 
dag end for bare tre-fire år siden 
Camilla Hutters, lektor, Center for Ungdomsforskning, DPU

år siden,” siger Camilla Hutters. 
At der er kamp om pladserne på både ar-

bejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, 
kolliderer med den virkelighedsopfattelse, 
mange af de unge har. Derfor bliver en stor 
del nødt til at tilpasse deres ønsker og lægge 
en ny strategi for fremtiden, vurderer hun. 

”Det bliver ikke så let, som de har troet. 
De er ramt af ’usamtidighed’. De er vokset 
op med, at der var mange muligheder, når 
det gjaldt uddannelse og arbejde. Men vir-
keligheden har ændret sig. Vilkårene er nogle 
andre i dag, og de unge skal derfor ud i en 
realitetsproces,” forklarer Camilla Hutters. 

En tydeligere stemme
En ting, der kendetegner årets studenter, er 
ifølge ungdomsforskeren, at de i meget højere 

grad end tidligere blander sig i debatten i 
medierne om gymnasiet, SU-reglerne, og 
hvordan det generelt er at være ung. 

”Gymnasieeleverne er blevet en meget ty-
deligere stemme i debatten herhjemme. De 
har en holdning til tingene og melder den 
ud. De gider ikke kun være en generation, 
der interesserer sig for reality-tv som Paradise 
Hotel,” siger Camilla Hutters.

Hun tror, at den nye tendens skyldes, at 
de unge netop føler et pres om at være mål-
rettede og tilkæmpe sig en plads i samfundet.  

”Så kommer der en modreaktion. I hvert 
fald fra en gruppe af de unge. De vil netop 
få lyst til klart at sige, hvad de mener og vil. 
Samme udvikling ser man også i det øvrige 
Europa og i den arabiske verden,” siger Ca-
milla Hutters. 
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Hver generation har sine styrker 
og svagheder. Men de kommende 
studenter har god grund til at 
være stolte, mener studiechefen 
på Københavns Universitet og 
forskningspolitisk leder i Dansk 
Industri. For de unge er karriere-
minded og målrettede. 

De er lidt specielle og kan nogle spæn-
dende nye ting. Sådan oplever Køben-
havns Universitet studenter fra den 

nuværende gymnasiereform. Især har de 
nogle rigtig gode studiekompetencer.

”Nogle har kritiseret den nye gymnasiere-
form for at være for akademiserende. Så er 
det måske ikke nogen overraskelse, at mange 
på universiteterne generelt er rigtig glade 
for de nye studenters studiekompetencer,” 
siger Claus Nielsen, studiechef i Vejledning 
og Optagelse på Københavns Universitet. 

 Studenterne starter hurtigere på en vide-
regående uddannelse end tidligere, og det 
har skåret en hel del af gennemsnitsalderen 
på universiteterne. Derfor har stort set alle 
fakulteter også et langt mere avanceret stu-
diestartsprogram end tidligere 

”Vi nurser ikke, men vi tager i højere grad 
hånd om at integrere og hjælpe de stude-
rende til at få lært, hvad universitetet går 
ud på. Og det er der nok lidt mere behov 
for,” fortæller Claus Nielsen. 

Men ellers mener Claus Nielsen ikke, at 
der er grund til at tage yderligere hensyn til 
de nye studerende – tværtimod.

”Jeg oplever faktisk, at de unge er mere 
målrettede og fremsynede. De vil stadig opnå 
anerkendelse. Nu tager de ikke længere ad-
skillige sabbatår for eksempel for at hjælpe 
truede dyrearter. Til gengæld går de i gang 
med jurastudiet med målet om at bruge de 
juridiske kompetencer til at gøre noget godt 
for dyrene,” siger Claus Nielsen.

Karriereminded men utålmodige
Charlotte Rønhof, forskningspolitisk leder i 
Dansk Industri, bifalder også, at de unge 
kommer hurtigt i gang med uddannelserne. 
Men hun synes, at de unge er lidt utålmodige 

og forfalder til at vælge, hvad de tror, er de 
nemme løsninger, når de skal vælge studie-
retning i gymnasiet og videregående uddan-
nelse.

“Vi kan se, at de fravælger eksakte viden-
skabelige fag, der kræver mange års dygtig-
gørelse, såsom naturfaglige og sproglige fag 
frem for samfundsvidenskabelige. De vil 
have quick-fix-løsninger,” siger Charlotte 
Rønhof. 

Hun frygter, at konsekvensen er, at de 
unge mangler almen paratviden, men også 
at de ikke er vant til at arbejde koncentreret 
og langvarigt, fordi de stort set plejer at finde 
løsninger på internettet.

Internettet og andre digitale medier har 
også været så fast en del af de unges hverdag 
og undervisning, at de er blevet utrolig krea-
tive og meget dygtigere til it end mange af 
de chefer, de sidenhen skal arbejde for.

Hos Dansk Industri har man især noteret 
sig, hvordan de unge er meget fokuseret på, 
at deres studium skal føre til noget konkret. 
Og de er meget bedre end tidligere genera-
tioner til at søge hen mod jobsikre fag.

“De koncentrerer sig allerede om at opar-
bejde et CV ved studiestart, hvor de fleste 
går i gang med at finde et studierelevant 
arbejde. På den måde er de super karriere-
minded,” fortæller Charlotte Rønhof.

I studievejledningen på Københavns Uni-
versitet oplever de desværre en del stude-
rende med lidt for meget præstationsangst, 
fortæller Claus Nielsen. Han ser det som en 
generel tendens hos de unge, at de føler, at 
det er deres egen skyld, hvis de ikke opnår 
alle deres forskellige mål. Som ung i dag er 
man sin egen lykkes smed. Samtidig er det 
ikke muligt at fjumre et par år væk.

”Det resulterer i en større skrøbelighed 

hos de studerende, og det skal vi være meget 
opmærksomme på. For det er altså ikke me-
ningen, at man skal blive syg af at uddanne 
sig,” understreger Claus Nielsen. 

For lidt undervisning
Charlotte Rønhof bliver helt harm ved tanken 
om, hvor lidt undervisning de unge på vi-
deregående uddannelser får i Danmark. 

”De skal ud at konkurrere med videbegær-
lige asiater, som knokler og knokler. Vores 
unge er jo også videbegærlige, men vi spiser 
dem af med 6-10 timer om ugen. Det skal de 
ikke finde sig i,” siger Charlotte Rønhof. 

Hun støtter varmt, at flere unge skal have 
en uddannelse. Men det skal ikke være kvan-
titet på bekostning af kvalitet. 

“Vi spilder deres og vores tid, hvis målet 
kun er at få dem i uddannelse, men ikke at 
give dem kvalificeret indhold i uddannel-
serne. Derfor bliver jeg glad, når jeg ser så-
dan et lille oprør som det for nylig på Kø-
benhavns Universitet,” siger Charlotte 
Rønhof.  

STudENT 2011 IFøLGE ...

dansk Industri:
•  Karriereminded
•  Utålmodig
•  Kreativ

Københavns universitet:
•  Målrettet
•  Fremsynet
•  Skrøbelig

Studenter  
imponerer  
industri og universitet
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Når rektor Claus Jensen i næste uge holder talen til årets studenter på Faaborg 
Gymnasium, vil han fokusere på evnen til at holde ud og nå et bestemt mål.  
For det har eleverne bevist, at de kan – og det får de i høj grad brug for fremover. 

Det er vigtigt at ville noget

Allerede da han stod over for eleverne 
ved intromøderne for tre år siden, 
talte han om at holde ud. Om vigtig-

heden af at ville noget. Om at det ikke hand-
ler om at få en studentereksamen, men om 
at tage den.

Og når rektor Claus Jensen i næste uge 
holder talen til årets studenter på Faaborg 
Gymnasium, bliver vedholdenhed igen det 
centrale budskab. 

”Lige nu er elevernes hoveder fyldt med 
alt det, de har lært i selve fagene, og de tror, 
at det er det vigtigste. Og selvfølgelig er det 
vigtigt, men jeg vil gerne flytte fokus lidt. 
For mens de lærte fagene, lærte de også no-
get andet,”  siger Claus Jensen og fortsætter:

”Når de får deres eksamensbevis, er det 
udtryk for, at de har holdt ud. De har villet 
også på de dage, hvor de ikke ville. De har 
lært at sætte sig ind i noget stof, der så svært 
ud, og nedkæmpe de problemer, der opstod 
på vejen. De har sat sig et mål, og de har 
nået det. Det er en utrolig vigtig evne.”  

Vil ikke låses fast
Evnen til at holde ud skal de unge forsøge 
at holde fast i, mener Claus Jensen. For den 
får de i høj grad brug for i årene, der kom-
mer, når kravene vokser yderligere. Det er 
virkeligheden, uanset hvilken videregående 
uddannelse eller hvilket arbejde de går i 
gang med. 

”For dem, der går i gang med en videre-
gående uddannelse, bliver netop evnen til 
at være vedholdende og bide tænderne sam-
men, når tingene bliver vanskelige, nok én 
af de største udfordringer. Det er et område, 
de skal arbejde mere med. Der ligger en stor 
værdi i ikke bare at give op,” siger Claus 
Jensen. 

I sin tale til studenterne vil han ikke kun 
understrege vigtigheden af at ”committe sig” 
fagligt, men også socialt. Når eleverne skal 
til fest fredag aften, er det ifølge den fynske 

rektor tydeligt at se, hvordan de venter til 
sidste øjeblik med at beslutte, hvilken fest 
de skal gå til. De vil helst kende hele udbud-
det af muligheder, inden de låser sig fast. 

”Når de så endelig sidder til en fest, holder 
de hele tiden øje med, om der skulle komme 
en sms fra en veninde, der er til en endnu 
sjovere fest. Jeg så gerne, at de blev bedre 
til at sige: Nu er jeg her, og så er det her, jeg 
investerer maksimalt. I stedet for hele tiden 
at tænke på, hvad de også kunne gøre,” ly-
der det fra Claus Jensen. 

mere fokus på vilje
Elevernes vilje og motivation er ikke kun 
noget, som Faaborg-rektoren vil trække frem 
i årets tale til studenterne. Det er i det hele 
taget noget, han tænker en del over, og som 

han mener, at landets gymnasier generelt 
bør sætte mere fokus på. 

”Skal vi udvikle gymnasiet, skal vi selv-
følgelig arbejde med fagene, men vi skal også 
ind og arbejde mere med elevernes vilje og 
motivation, blandt andet i forhold til talent-
arbejdet. Det kræver, at vi rykker lidt tættere 
på den enkelte elev,” siger Claus Jensen. 

Han efterlyser en mere professionel tilgang 
til området. Ligesom i sportens verden.  

”Når Ulrik Wilbek skal sætte det bedste 
håndboldhold, går han ikke nødvendigvis 
efter spillere, der er fantastisk gode teknisk 
set. Det må gerne være de næstbedste, hvis 
de er sultne. Hvis de vil noget. For så kan 
de drive det langt,” siger Claus Jensen.  

KæRE STudENTER … 

Mens eleverne har knoklet med tyske 
verber, danske noveller og matemati-
ske formler ved eksamensbordet, har 
rektorerne haft travlt hjemme ved skri-

vebordet. Årets studenter springer ud 
i disse dage, og rektors tale til dem er 
en fast tradition på landets gymnasier. 
Men hvad skal budskabet være i år? 
To erfarne rektorer løfter sløret for 
temaet i deres studentertale 2011.
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Nærvær mellem 
Man skal være hurtig, hvis man vil følge med i studenternes 
digitale liv. Men noget går tabt mellem platformene. Det vil 
Rysensteens rektor gerne minde de kommende studenter om. 

Nærvær, nærvær og nærvær – det er 
hovedtemaet for rektor Gitte Transbøls 
translokationstale til de kommende 

studenter fra Rysensteen Gymnasium. For i 
en tid med utallige virtuelle platforme er der 
god grund til at minde de unge om behovet 
for nærvær.

”Vi hopper fra fokus til fokus. Fra telefon 
til Facebook og videre med sms. Niveauer er 
arbitrære fra minut til minut. Og det tror jeg, 
skaber en livsuro,” siger Gitte Transbøl. 

Hun indrømmer gerne, at hun selv elsker 
Facebook og hopper også fra platform til 
platform. Til en vis grad skaber det virtuelle 
liv mere samvær, men det er ikke altid den 
optimale form for samvær, påpeger hun. Hun 
blev blandt andet inspireret til talens tema 
af en hjerneforsker, som fortalte i et radio-
program, hvor meget det belaster hjernen at 
have alle de koncentrationsskift.     

”Jeg vil gerne minde dem om at styrke 
nærværet og fastholde kontakten til familie 
og venner: Vær der, når I er der,” siger hun.

I talen skal nærvær også rammes ind i 
skolens vision og demokratiprofil. Nærhed 
til hele verden. Det vil hun gøre ved at tage 
udgangspunkt i nogle af de store verdens-
begivenheder, som eleverne vil huske fra 
deres gymnasietid: En sort mand blev præ-
sident i USA. Oprør i Mellemøsten. Klima-
problemer. Den økonomiske krise. Terrorfo-
kus, hvor blandt andre Osama Bin Laden 
blev skudt.

”Jeg skal ikke holde en politisk tale. Men 
studenterne har skullet forholde sig til ver-
densbegivenhederne, og de har betydning 
for, hvordan de unge tænker og lever,” for-
tæller Gitte Transbøl. Hun beskriver de unge 
som nogle globaliserede verdensborgere. 
Men som verdensborger kan man godt blive 
fjern. Derfor vil hun også appellere til, at de 
går ud i verdensborgerskabet så fordomsfri 
som muligt.

”Det kan ske gennem nærvær. Når man 
er nær på nogen, er det svært at opretholde 
fordomme. Det er altid nemmere at dømme 
på afstand,” påpeger hun.

Skrøbelige på godt og ondt
Studenterne fra i år ligner på mange 
måder studenterne fra sidste år, mener 
Rysensteens rektor.

”Gymnasiereformen er virkelig 
langt inde under huden på dem i sit 
videnskabsteoretiske grundlag og 
refleksioner over hvert fag. De har 
absolut været parate til at tage 
imod den form for læring. Og de 
kender konsekvensen af valg,” 
understreger Gitte Transbøl. Gene-
relt set bliver de ikke angste ved 
tanken om alle mulighederne. De 
kan godt finde ud af at navigere rundt 
imellem dem. Men til gengæld har 
Gitte Transbøl bemærket en mere mar-
kant skrøbelighed hos studenterne i 
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de virtuelle platforme
de sidste 10 år. Skrøbeligheden kommer af 
de hårde krav, som de selv og samfundet 
stiller.

”Det er jo en flot ting at kunne være skrø-
belig, for det hænger normalt sammen med 
voksenlivet, at man tør tage følelser ind og 
mærke, at man er til stede. Problemet er 
bare, at når man føler meget, så kan det også 
gøre meget ondt,” siger Gitte Transbøl lav-
mælt. Hun føler, at studenterne kan være 
lidt handlingslammede over for den skrøbe-
lighed.

”Derfor skal de redde hinanden ved nær-
vær, hvor de tør tale om skrøbeligheden. På 
den måde kan de opnå en større robusthed 
af nærvær,” siger Gitte Transbøl. 

Endnu er talen ikke helt færdig, og hun 
har ikke lagt sig fast på, hvilke litterære 
citater der kommer med i talen, men umid-
delbart hælder hun til Piet Hein, Benny An-
dersen og Jonathan Franzen, fordi de alle 

Vi hopper fra fokus til 
fokus. Fra telefon til Facebook  
og videre med sms. Niveauer er 
arbitrære fra minut til minut.  
Og det tror jeg, skaber en livsuro. 
Gitte Transbøl, rektor på Rysensteen Gymnasium

har berørt nærvær på tankevækkende måder. 
”For mig er talen en utrolig svær genre. 

Den har aldrig skrevet sig selv, men er ben-
hårdt arbejde. Den er en balancegang, for 
den skal være fuld af holdninger, men ikke 
politisk. Hjertevarm, uden at jeg intimiderer 
studenterne med en personlig relation, som 
jeg ikke har haft til dem,” forklarer Gitte 
Transbøl. Men slutningen ligger nogenlunde 
fast hvert eneste år:

”Rejs ud i verden og gør det, som I gør 
godt,” siger Gitte Transbøl. Hun tænker, at 
slutningen måske i virkeligheden passer eks-
tra godt til verdensborgere, der skal holde 
fast i det nære. 
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Hvorfor har I valgt at offentliggøre listen over karaktergen-
nemsnittet på landets gymnasier?
For at have størst mulig åbenhed. Derfor synes jeg også, at 
det er fint, at man kan se, hvordan de forskellige gymnasier 
klarer sig. Tallene kan bruges til at give de forældre og ele-
ver, der interesserer sig for, hvilket gymnasium man skal 
vælge, en melding om, hvad de forskellige gymnasier kan 
tilbyde. 

Hvordan tolker du tallene? 
Jeg tolker tallene på den måde, at de viser, hvor stor forskel 
der er på gymnasierne. Noget skyldes selvfølgelig den elev-
sammensætning, der er på det enkelte gymnasium. Men 
meget skyldes, hvad man som gymnasium gør for at skabe 
udfordringer for eleverne. Jeg tror, at tallene kan sætte en 
diskussion i gang på det gymnasium, man har ansvar for. 
Lærerne og rektor kan diskutere spørgsmålet: ”Kan vi gøre 
noget bedre?” 

Hvis der ikke er korrigeret for sociale faktorer, hvad kan 
tallene så bruges til? 
De socialt korrigerede tal giver mere mening, når vi taler om 
folkeskolen. Det er vigtigere at have en korrektion der, end 
når vi taler gymnasier. For man må formode, at de, der går 
i gymnasiet, trods alt har et vist fagligt niveau for at komme 
i gymnasiet. Jeg synes derfor godt, at tallene kan bruges til 
at fortælle om, hvordan karaktergennemsnittene er. Men det 
giver selvfølgelig stor diskussion. Det gjorde det også, da vi 
fortalte, hvordan de forskellige sygehuse klarer sig, og der 
var forskel sygehusene imellem. Så selvom der ikke er kor-
rigeret for sociale hensyn, mener jeg stadig, at man godt kan 
sammenligne gymnasierne. Man kan for eksempel dykke 
ned i et geografisk område, hvor elevsammensætningen er 
stort set identisk, og se, at der stadig er store karakterforskelle. 

Du siger, at du forventer, at gymnasierne sætter ind, der 
hvor det halter. Hvordan kunne du tænke dig, at de gjorde 
det? 
Jeg har masser af forslag, men det er ikke nogle, som jeg 
skal komme med i offentligheden. Jeg er med til at lave ram-

merne, og så må gymnasierektorerne og lærerne yde det, 
der skal til for at give det bedste faglige input. 

Vi har givet gymnasierne selveje. De har ansvaret for at 
drive gymnasierne. Det arbejder de forskelligt med, og det 
er jeg jo glad for, det vigtigste er at diskutere lokalt, hvad 
man kan gøre for at forbedre sine resultater. Tønder Gym-
nasium (stx og hf) er et godt konkret eksempel på, at man 
har gjort en forskel for at løfte eleverne fagligt, så de nu får 
bedre karakterer end for år tilbage. For eksempel har ele-
verne meget mere undervisning på skolen og knap så mange 
hjemmeopgaver. 

Hvis du havde børn og boede tæt på et af gymnasierne, 
der ligger i bunden af listen, for eksempel Høng Gymna-
sium, ville du så lade dem gå der?
Jeg har ikke nogen børn endnu. Til den tid, hvor jeg får 
nogle, er det dem selv, der må bestemme, hvor de vil gå 
henne. Jeg er ikke smagsdommer og skal bestemme, hvor 
mine børn skal gå i hverken folkeskole eller gymnasium. 

Tallene skal skabe debat
Lærere og rektorer skal bruge offentliggørelsen af gymnasiernes 
karakter gennemsnit til at diskutere, om man kan gøre noget bedre.

TrOElS lUnD POUlSEn
Er født i 1976 og blev student fra 
Tørring Gymnasium i 1995. Han har 
studeret historie på KU og er kæreste 
med kollegaen Sophie Løhde. Har været 
medlem af Folketinget for Venstre siden 
2001 og tiltrådte som undervisnings-
minister 8. marts 2011. Har før det 
bestredet poster som skatteminister, 
miljøminister, politisk ordfører, udenrigs-
politisk ordfører og ligestillingsordfører.
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Undervisningsministeriet har netop offentliggjort 
en liste over gymnasiernes eksamensresultater 
fra 2010. For stx lyder top fem: Aurehøj (7,91), 
Sankt Annæ Gymnasium (7,89), Aarhus katedral-
skole (7,89), Østre Borgerdyd Gymnasium (7,87) 
og Ingrid Jespersens Gymnasieskole (7,82). I 
bunden ligger Høng Gymnasium og HF (5,37), kø-
benhavns Åbne Gymnasium (5,49), Herning HF og 
VUC (5,77), Brøndby Gymnasium (5,83) og Tårnby 
Gymnasium (6,03). Tallene er ikke korrigerede for 
sociale faktorer som tosprogethed og uddannel-
sesfremmede hjem.  
Se alle tal på uvm.dk.

Velkommen til Danmarks  
vildeste undervisningslokale
Hvor meget energi bruges der til 
Rutschebanen? Kan højden på 
 Himmelskibet måles med en mobil
telefon, og hvad er farten, når man 
vender på hovedet i Dæmonen? 
Dét og meget andet skal gymnasie
eleverne måle og gøre rede for til 
Fysikdagene i Tivoli.

Opgaverne lever op til Undervisnings
ministeriets Læreplaner og sættes i 
 system med Tivolis fysikundervis
ningsmateriale – både før, under og 
efter besøget. 
Fysikdagene er for alle gymnasie
klasser og afholdes alle hverdage fra  
5. til 23. september 2011.

I samarbejde med:

SærpriS:

50 kr.
pr. eleV 

inkl. entrÉ og  
turpaS 

giv dine elever  
en skoledag i  

en klasse for sig

giv dine elever  
en skoledag i  

en klasse for sig

læs mere om Fysikdagene på tivoli.dk/fagligedage.
Bestil billetter på 33 75 02 47 eller send en mail på fagligedage@tivoli.dk.
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Når undervisningen er digital, kan vejledningen ved pædagogikum også være 
det. Og endda blive en meget ligeværdig proces, hvor vejleder og kandidat 
pingponger og sammen udvikler det didaktiske og pædagogiske. Det mener 
vejleder Rita Houmann og pædagogikumkandidat Camilla Jespersen, der på 
Randers Statsskole gik digitalt. Og begge lærte noget nyt af det.

DIGITaL vEjLEDNING  
ER vEjLEDNING 
I øjENhøjDE
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Essensen i vejledningen er 
den samme, som den altid 
er, når Rita Houmann vej-

leder unge kandidater i forbin-
delse med deres pædagogikum; 
nemlig en diskussion af proces-
sen i undervisningen og det cen-
trale i forståelsen af faget.  

Alligevel må møderne mellem 
kandidaten Camilla Jespersen 
og den erfarne lærer Rita Hou-
mann karakteriseres som relativt 
langt fra den gængse pædago-
gikumvejledning. Her har den 
elektroniske tavle, boardet, nem-
lig spillet en hel central rolle. 
Både før og efter at klokken har 
ringet til time.

”Al vejledning af en ung kan-
didat er sensitiv. Man er inde at 
røre ved noget meget personligt, 
når man reflekterer over og giver 
respons på en andens undervis-
ning. Med den elektroniske tavle 

og alt det materiale og alle de 
noter, der er taget i løbet af timen 
og lagt ind på den, har Camilla 
og jeg haft et meget konkret ma-
teriale at tage udgangspunkt i, 
når vi har diskuteret undervis-
ningen. Med tavlen lægger man 
et synligt filter ind imellem de 
personlige fortolkninger og eva-
lueringen. Vi har et fælles, kon-
kret produkt at kigge på,” siger 
Rita Houmann.

I 2005 droppede Rita Hou-
mann alle fysiske bøger i sin 
undervisning i dansk og engelsk 
på Randers Statsskole. Hun bru-
ger konsekvent den elektroniske 
tavle og indscanner de tekster, 
klassen arbejder med, så de kan 
ses på boardet af hele klassen. 
Alle tekster sendes elektronisk 
til klassen i god tid før timens 
afvikling, og klassen arbejder så 
på den indscannede tekst og det 

øvrige materiale, der kan være 
knyttet til den – lydfiler, video-
klip etcetera – og går på skift op 
til den elektroniske tavle og løser 
opgaverne. Alle elever har bær-
bare pc’er med i undervisningen 
og, når timen er slut, et fælles 
materiale med noter, der er lag-
ret elektronisk og derefter sendes 
til klassen på skolens intranet. 

I skoleåret 2010/2011 kom tu-
ren så til den første ”digitale 
vejledning”. I engelsk, hvor Ca-
milla Jespersen var kandidat i 
Rita Houmanns 1.a med engelsk 
på A-niveau i studieretningen. 
Her var udgangspunktet det ma-
teriale, som Rita Houmann har 
produceret gennem årene, nem-
lig ClassBooks, multimediale 
antologier til engelskundervis-
ningen, her antologien ”Noise 
from Australia”. Alle tekster i 
antologien har lydfiler, der er 
indtalt af native speakers, og 
derudover er der i materialet 
kreative arbejdsopgaver, film-
klip, billeder med mere. Arbejds-
opgavernes klare sigte er at ak-
tivere eleverne på forskellig 
måde, så eleverne selv i høj grad 
bærer undervisningen i timerne 
ved at stå ved boardet og styre 
timens afvikling. 

På næsten lige fod
”Det har været fedt for mig, at 
vi har haft Ritas materiale at tage 
udgangspunkt i. Jeg har så selv 
arbejdet videre med det og på 
forhånd, i god tid før timen, 
sendt mit materiale til den elek-
troniske tavle til Rita. Hun har 
så givet mig respons på mate-
rialet og gode ideer til, hvordan 
jeg eventuelt kunne gøre noget 
anderledes. Det gør didaktikken 
meget konkret, når man arbejder 
på den måde, hvor man kan 
pingponge om filerne,” siger Ca-
milla Jespersen. 

For vejleder Rita Houmann har 
kandidatens arbejde med ”hen-
des” ClassBooks-materiale også 
været en læreproces, hun på 
næsten lige fod med kandidaten 
har deltaget i. Fordi Camilla Jes-
persen har bidraget med nye 
synsvinkler på teksterne og givet 
konstruktivt modspil til dem og 
vejleders måde at tænke medie-

pædagogik på. Den anderledes 
elev- og lærerrolle i undervisnin-
gen, som det mediedidaktiske 
fører med sig, betyder også, at 
det er uhyre vigtigt, at lærer og 
kandidat i forvejen meget nøje 
gennemtænker læringsdesignet 
og tilrettelægger undervisningen 
sådan, at det faglige fokus og 
målet for timen er tydeligt for 
eleverne. Ellers hopper de sim-
pelthen af og over på Facebook.   

”Camilla har flere gange 
nævnt, at det var en stor tryg-
hed, at jeg i forvejen havde væ-
ret inde at se timens planlæg-
ning, arbejdsspørgsmål og 
progressionen i timen. Efterføl-
gende har jeg givet kritik på bag-
grund af den gemte fil med ele-
vernes og Camillas noter. Altså 
en mere objektiv og konstruktiv 
læreproces for os begge frem for 
at skulle basere sig på de for-
tolkninger af og erindringer om 
timens forløb, som ofte er ud-
gangspunktet for vejledningen. 
Her har vi holdt os til timens 
produkt, altså den tekstfil med 
noter, der er produceret,” siger 
Rita Houmann.

Hun karakteriserer den form 
for vejledning som meget givtig 
for begge parter, fordi den er så 
synlig og fokuseret. Og giver mu-
lighed for, at vejleder konstruk-
tivt kan gå ind i både en kritik 
af timens planlægning og pro-
duktet, der ligger, efter at den er 
afholdt. 

”Når man hele tiden har et 
konkret objekt at forholde sig til 
frem for erindringer og, ”jeg me-
ner, at du på et tidspunkt sagde 
noget om …”, bliver diskussionen 
af de pædagogiske greb ander-
ledes. Naturligvis tager jeg også 
løbende noter om kandidatens 
interaktion med klassen, men 
vejledningen bliver meget hånd-
terbar, når det er så tydeligt, 
hvilke pædagogiske principper 
der er på spil i den her klasse, i 
den her undervisning,” siger Rita 
Houmann, der betegner sig selv 
som en ”gammel rotte” i både 
undervisning og vejledning.

Guldkorn
Det helt store vejledningsspring 
ligger dog for hende i den større 

Alt kan jo gå 
galt med it. Der er 
ledningshelvede, 
eller nettet går ned.
Camilla Jespersen,  
pædagogikumkandidat
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Vi kan ikke erstatte 
forældre, der ikke er til 
stede.

ligeværdighed mellem vejleder 
og kandidat, som den digitale 
vejledning giver. Fakta er nemlig, 
at hun som vejleder sjældent har 
følt sig som så ligeværdig med 
en kandidat som i dette års pæ-
dagogikum.   

”Den helt store forskel ligger 
for mig at se i relationen mellem 
vejleder og kandidat. Når ud-
gangspunktet er fælles, objektivt 
og konkret, bliver relationen mel-
lem os også mere ligeværdig. Det 
er i mindre grad vejleder, der 
sidder og deler ud af sine guld-
korn, men en dialog, der ikke 
fuser ud i petitesser eller fortolk-
ninger på baggrund af nogle 
indimellem ikke helt klare erin-
dringer. Her er en synlighed og 
et samarbejde om læringsproces-
sen, som er helt central i vejled-
ningen,” siger Rita Houmann. 

Samme synlighed har også 

været på spil i retningen af ele-
vernes engelske stile. Den er ude-
lukkende foregået elektronisk. 
Sådan da.

”Rita er jo supersej til at rette 
alt elektronisk. Jeg har nok en 
tendens til stadig gerne at ville 
printe det ud. Men fordelen ved 
den elektroniske stileretning er, 
ud over at det er meget let at følge 
elevernes progression, at man 
kan sende stilen med kommen-
tarer frem og tilbage mellem Rita 
og mig. Jeg kan se, hvor hun er 
opmærksom på noget, jeg måske 
ikke har været,” siger Camilla 
Jespersen, der også fremhæver 
ligeværdigheden og pingpongen 
mellem kandidat og vejleder som 
meget frugtbar.

”I starten var jeg nok lidt for-
sigtigere med at gå ind i Ritas 
ClassBooks-tekster, for kunne jeg 
nu støde hende ved at gå ind og 

ændre på materialet? Det har 
overhovedet ikke været noget 
problem,” siger Camilla Jesper-
sen, der trods ”kæmpe frustra-
tioner i starten” hurtigt over-
vandt sin skræk for den 
elektroniske tavle.

Den ny skoletaske
”Alt kan jo gå galt med it. Der er 
ledningshelvede, eller nettet går 
ned, og som lærer sætter man 
sig virkelig på spil, når man un-
derviser på den her måde, hvor 
det godt kan være svært at få 
øjenkontakt med eleverne indi-
mellem!  Jeg havde jo gået og 
kigget på de her elektroniske 
tavler længe, før jeg kastede mig 
ud i at bruge dem, men gør man 
det, er koden til selve det elek-
troniske faktisk ret let at knække. 
Udfordringen er at tænke medi-
edidaktisk og få metoderne og 

materialet gjort til sin egen 
base,” siger Camilla Jespersen, 
der i sin teopæd-opgave skrev 
om undervisning, læring og it og 
udfordringen med elevernes 
ikke-undervisningsrelaterede it-
brug; læs Facebook, onlinespil 
etcetera.

Både hun og Rita Houmann 
pointerer, at de it-mæssige udfor-
dringer er til at overkomme. Og 
at det digitale islæt i dette pæda-
gogikum kun har løftet relationen 
og refleksionsniveauet i forhold 
til vejledningen. Eller som Rita 
Houmann udtrykker det:

”Bogen har haft sin tid, de 
digitale medier er den nye sko-
letaske. Og naturligvis kan man 
også tænke dem ind i en vejled-
ning. Endda med ekstra fokus 
på det pædagogiske og didak-
tiske. ”
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GL MENER

I et indlæg i Politiken 26. maj forsøger Troels Lund 
Poulsen at videreføre en yndet tradition blandt de 
seneste års undervisningsministre, der går ud på 

at mistænkeliggøre gymnasielærernes undervisnings- 
og arbejdsindsats i det hele taget.

Han skriver blandt andet, ”at der efter alle vore op-
lysninger ikke er noget mere stabilt lavt end gymna-
sielærernes undervisningsandel. Det seneste røgslør 
fra Gorm Leschlys side, nu hvor Rigsrevisionen vil se 
nærmere på forholdene, er at påstå, at lærerne i vir-
keligheden underviser meget mere.”

Når den nye statsrevisor og gruppeformand for Venstre, 
Christian Jensen, har fået Rigsrevisionen beordret til at 
undersøge ”forholdene”, er der også 
tale om en ny gang spin og mistæn-
keliggørelse af skolers og læreres ar-
bejde. Men hvis Rigs revisionens un-
dersøgelse baseres på et bredt 
undervisningsbegreb, som så også kan 
anvendes ved sammenligninger mel-
lem Danmark og andre lande, skal den 
da være velkommen. I OECD’s ”under-
søgelser” har man hidtil sammenlignet 
nationalt indberettede og helt usam-
menlignelige talstørrelser for under-
visning.  

Selvom nogle borgerlige medier har 
sunget med på regeringens falske 
melodier, er der dog også undtagelser. 
Inddragelsen af Rigsrevisionen blev 
for meget for Berlingskes faste kommentator Claes Kast-
holm, som 1. maj affyrede følgende salut til undervis-
ningsministeren:

”Først gennemfører man en gymnasiereform, der 
gør op med det bærende element i gymnasieskolens 
struktur: kernefagligheden. Det betyder, at alting skal 
genopfindes: lærernes faglighed, undervisningsmate-
rialerne, samarbejdsformerne. Logistikken bliver en 
dominerende faktor, it-kontakten mellem lærer og elev 
intensiveres, klasseundervisningen minimeres. Deref-
ter kommer den samme regering og angriber gymna-
sielærerne for, at de i sammenligning med kolleger i 
andre lande udfører meget lidt klasseundervisning. 
Det er en frækhed uden lige, og undervisningsminister 
Troels Lund Poulsens opførsel er rent ud stupid.”

  Kære undervisningsminister. Det glæder mig, at 
du nu vil tage med en tur ud i virkeligheden og besøge 
en række gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Her 
vil du opdage – som Claes Kastholm så rigtigt skriver 
– at gymnasiet har undergået en revolution, at der 
undervises i alle kroge af skolerne, at der ofte er mere 
end 30 elever i klasserne, at antallet af elever per læ-

rer er steget 20 procent siden reformen, og at mange 
lærere underviser op til 200 elever hver uge. Jeg vil 
også anbefale dig at læse Tina Nedergaards svar til 
Finansudvalget 25. juni 2010 på et spørgsmål om ud-
viklingen i de samlede offentlige udgifter til ungdoms-
uddannelserne 2001-2010. Her kan du se, at en gym-
nasieelev er blevet godt 10 procent billigere siden 2001. 
En markant effektivisering, der formodentlig placerer 
gymnasierne i førerfeltet på dette område. Jeg ser frem 
til en fortsat dialog med dig om, hvordan vi kan gøre 
gode gymnasiale uddannelser endnu bedre.

God sommer. 
Gorm Leschly, GLs formand

Velkommen til virkeligheden, 
Troels Lund Poulsen!

Kære under-
visningsminister. 
Jeg vil op fordre dig 
til at forlade dit 
kampagnekontor  
og komme ud  
i virkeligheden.
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”Du har fået syv”. Lettelsen er stor, da alexander 
får sin karakter af lærer Therese Holter. ”Jeg er 
glad for alt, der trækker mit snit op,” siger han. 

alexander Madsen-østerbye er skuffet. Han 
er lige kommet ud fra eksamenslokalet på 
Frederiksberg HF. Han har været oppe i biologi. 
Emnet var ”skovens økologi og udnyttelse af 
skoven”. Men det gik ikke, som han havde håbet. 

2

1

Gymnasieliv
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EksamEnstid

Ude på gangen bliver glæden sluppet fri.  
Nu er der én eksamen mindre, til huen er i hus. 

3
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Anders Brink Nyberg, 
som underviser i idræt og 
biologi på Aurehøj Gym-
nasium, kan gøre Bjarne 
Riis’ legendariske indrøm-
melse til sin. Men den snart 
30-årige triatlet dopede 
sig i forskningens tjeneste. 
Han fortæller her om den 
eksplosive fremgang, han 
registrerede under forsø-
get, og de etiske og moral-
ske dilemmaer, det rejste.
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Det var den 15. august sidste år, det 
varede helt præcis i ni timer, 18 mi-
nutter og 41 sekunder, og alt i alt og 

uden tvivl var det en af de lykkeligste dage 
i Anders Brink Nybergs 29-årige liv. 

Knap ti måneder senere stråler hans øjne 
stadig, når han beretter om begivenheden: 
Ironman-stævnet Challenge Copenhagen 
med 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer 
cykling og 42,195 kilometer løb. Stemmen 
bliver stolt, når han fortæller om de ni en 
halv måneds systematiske forberedelser, som 
var baggrunden for, at projektet lykkedes. 
Om den nye kæreste, han havde mødt halv-
anden måned inden stævnet, og som sam-
men med familien og vennerne stod bag 
afspærringen på maraton-rundstrækningen 
i Havnegade og støttede moralsk, når han 
mere og mere martret løb forbi. Om den fan-
tastiske følelse af, at alt klappede; at han 
ydede sit maksimale; at han ganske enkelt 
ikke kunne give mere, end han gjorde, og at 
han derfor også kunne leve med, at han rent 
faktisk var fire minutter fra at nå sin ulti-
mative ønsketid. Ja, selv de følgende fem 
dages slemme anfald af diarré, der fulgte 
som en konsekvens af det bakteriefyldte 
vand, han havde slugt på svømmeturen i 
Amager Strandpark, var okay. Også selv om 
han var så svækket, at vicerektor på Aurehøj 
Gymnasium, hvor triatleten netop var be-
gyndt i et årsvikariat og derfor pligtskyldigt 
mødte op, sendte ham hjem på rekreation. 
Men på trods af det – og på trods af de smer-
ter, han havde under selve ironman-konkur-
rencen – er han ikke et øjeblik i tvivl, når 
man spørger ham: Vil han nogensinde gøre 

det igen? Ja, for fanden 
da, helt sikkert!

Det gør han så også – i 
september i Wales (se 
boks) – og i det hele taget 
er især løb, men også cyk-
ling og svømning integre-
rede elementer i Anders 
Brink Nybergs tilværelse. 
Som oftest løber han de 
seks en halv kilometer 
mellem bopælen på Nør-
rebro og gymnasiet i Gen-
tofte, hvor han tre dage 
om ugen underviser i bio-
logi og – naturligvis – 
idræt, og alene dét giver 
39 ugentlige kilometer i benene. Hvortil skal 
lægges alle de andre træningsture, natur-
ligvis. Med andre ord: Snart 30-årige Anders 
Brink Nyberg er en mand, som er i væsent-
lig bedre form end den gennemsnitlige gym-
nasielærer. Selv kalder han sig supermotio-
nist, og med sin evne til udholdenhed og til 
at tåle tiltagende smerte skulle man næsten 
tro, at atleten med den senede, smalle lang-
distanceløber-fysiognomi var på EPO. Det 
sjove er, at det har han faktisk været.

Et enormt potent stof
Historien er som følger: Mens Anders Brink 
Nyberg og en medstuderende på idrætsstu-
diet var i færd med at skrive speciale om 
netop EPO og andre præstationsfremmende 
elementer, faldt han i foråret 2007 over et 
opslag fra Copenhagen Muscle Research Cen-
tre på Rigshospitalet, som søgte 16 personer 

til et videnskabeligt forsøg med det 
famøse stof.

På det tidspunkt var enhver dansker 
med bare en smule interesse i cykel-
sport, Tour de France og det faldne 
nationalikon Bjarne Riis ved at være 
nogenlunde fortrolig med begreber som 
EPO og hæmatokritværdi. Vi vidste, 
EPO var et middel, man tog for at øge 
råstyrken i sportsgrene, som handler 
om udholdenhed, og det tankevæk-
kende var, at selv om mange af os 
egentlig syntes, det var snyd, mind-
skede det tilsyneladende ikke den sam-
lede interesse for først og fremmest Tour 
de France, hvorfra de timelange tv-
transmissioner fremdeles trak høje 

seertal.
EPO-projektet passede Anders Brink Ny-

berg, for han havde både privat og profes-
sionel interesse i at afprøve stoffets virkning 
på egen krop. Tre gange ugentligt i tre uger 
fik han og de øvrige forsøgspersoner EPO i 
samme mængde, som Bjarne Riis angiveligt 
tog inden sin Tour de France-sejr i 1996, og 
Brink Nybergs præstationsfremgang var 
mildt sagt eksplosiv.

”Det var ikke, fordi min hæmatokritværdi 
steg så meget – den gik fra 41 til 43, men 
man skal noget over 50, før det bliver sund-
hedsfarligt, og Riis blev jo i sin tid kaldt Mr. 
Sixty Percent. Men mit kondital røg i vejret 
– fra 58 til 70,5. Og hvor jeg tidligere havde 
kunnet holde en maksimalbelastning på cy-
kel i 27 minutter, kunne jeg pludselig gøre 
det i mere end 50 minutter. Så EPO er altså 
et enormt potent stof. Og i mine øjne er det 

Så  
EPO er altså  
et enormt 
potent stof.  
Og i mine  
øjne er det  
også enormt  
meget snyd  
at bruge det.

Gymnasie lærer på
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Målgruppe: Lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt beslut-
ningstagere, der vil hente inspiration til, hvordan man styrker indsatsen 
for at gøre gode gymnasiale arbejdspladser endnu bedre.

Onsdag den 21. september slår Gymnasieskolernes Lærerforening, 
Gymnasieskolernes Rektorforening, Lederforeningen for VUC og 
Danske Erhvervsskoler – lederne dørene op for en præsentation af en 
række skoleprojekter i de gymnasiale uddannelser. Fælles for dem er, at 
de fokuserer på at udvikle skolerne som arbejdspladser. Projekterne er 
udviklet af lærere og ledere i fællesskab, og de er støttet økonomisk af 
GL’s pulje til fremme af Attraktive Arbejdspladser.

Med konferencen håber foreningerne, at mange vil lade sig inspirere til 
at styrke arbejdet med at udvikle de gymnasiale arbejdspladser.
Program
kl. 9.30-9.45: Velkomst ved arrangørerne 

kl. 9.45-10.30:  Ledelse er et komplekst fænomen, som altid inde-
holder nye perspektiver. Men er ledelse egentlig så 
kompliceret? Hvad skal en leder gøre for at få glade, 
engagerede, motiverede medarbejdere, som har gejst, 
lyst, energi og initiativ? 

kl. 10.30-10.50:  Oplæg – Hvordan ser akademikere i den offentlige 
sektor på deres job? Mandag Morgen har gennem-
ført den hidtil største undersøgelse af det attraktive 
arbejdsliv for højtuddannede i den offentlige sektor i 
samarbejde med Akademikernes Centralorganisation, 
KL, Danske Regioner og Personalestyrelsen.

  Oplæg – med særligt fokus på underviserne – ved 
chef analytiker Morten Fisker og projektudvikler Mor-
ten Hyllegaard, Mandag Morgen.

kl. 10.50-11.00: Kort pause.

kl. 11.00-12.30:  Seminarer – 1. runde.

  Gå på opdagelse i skoleprojekterne. I hvert seminar 
præsenterer to projekter sig ved oplæg a maks. 10 
minutter. En facilitator styrer forløbet og giver plads til 
dialog med deltagerne i seminarerne.

Seminar 1: Teamarbejde 
Oplæg ved uddannelsesleder Jane Sandbæk Johansen, lektor Jakob 
Peter Thomsen og lektor Marthe Sandved, Skanderborg Gymnasium. 
Udviklingsleder Lars Frimann Nielsen og underviser Berit Bruun Jes-
persen eller underviser Mette Koch, Odense Tekniske Gymnasium.
Facilitator: Lektor Lars Frode Frederiksen, Syddansk Universitet, 
IFPR.

Seminar 2: God planlægning
Oplæg ved rektor Gitte Horsbøl og lektor og TR Annemarie Lerche 
Sloth, Risskov Gymnasium.
Facilitator: Uddannelseschef Tina Riis Mikkelsen, 
Silkeborg Gymnasium.

Seminar 3: Stress-politik 
Oplæg ved rektor Jørgen Rasmussen m.fl, Gl. Hellerup Gymnasium.  
Facilitator: Dr. med., speciallæge i arbejdsmedicin og stressekspert Bo 
Netterstrøm, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Hospital.

Seminar 4: Anerkendelse og tryghed
Oplæg ved direktør Poul Søe Jeppesen m.fl., Aalborg Handelsskole. 
Facilitator: Jens Frimodt, Frimodt & Co.

Seminar 5: Arbejde – fritid
Oplæg ved uddannelsesforstander Vibeke Johnsen, Erhvervsskolen 
Nordsjælland, rektor Ivar Ørnby m.fl., Erhvervsakademiet, Handelssko-
len København Nord, og studievejleder Morten Damsgaard-Madsen, 
Egå Gymnasium.
Facilitator: Adjunkt Anders Raastrup Kristensen, Copenhagen Business 
School, CBS.

Seminar 6: Kommunikation og ledelse
Oplæg ved inspektor Jakob Hoffmann, Herlev Gymnasium og HF. 
Facilitator: Direktør Michael Harris, kursusvirksomheden Sund Kom-
munikation.

Seminar 7: Strategisk kompetenceudvikling 
Oplæg ved rektor Pia Sadolin og lektor og TR Sanne Midtgaard, 
Brøndby Gymnasium. Udviklingsleder Karin Møller Nielsen m.fl., 
Ordrup Gymnasium.
Facilitator: Chefkonsulent Bent Gringer, Statens Center For Kompeten-
ceudvikling.

Seminar 8: Fusion
Oplæg ved vicerektor Annegrete Larsen m.fl., Gefion Gymnasium.
Facilitator: Direktør Eva Hofman-Bang, CPH WEST.

kl. 12.30-13.30: Frokost.

kl. 13.30-15.00:  Seminarer – 2. runde med gentagelse af formiddagens 
8 seminarer.

kl. 15.00-15.15: Kort pause.

kl. 15.15-15.50: De 10 bud. 

  Hvordan kan man fortsætte arbejdet med at fastholde 
de gymnasiale uddannelser som spændende og udvik-
lende arbejdspladser for ledere og lærere?

  Oplæg ved Helle Hein, cand.merc., ph.d. ved Copen-
hagen Business School.    

kl.15.50-16.00: Tak for i dag og kom godt hjem. 

Endeligt program og tilmelding til konferencen finder du via GL’s 
hjemmeside under ”Arrangementer”. 

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 1. september.

Attraktive Arbejdspladser
– hvad skal der til?

Hvornår: 21. september 2011 kl. 9.30-16.00
Hvor: Bojesen – Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V 

Pris: 400 kr. 

Ann.AttraktiveArbejdspladser.indd   1 09/06/11   08.37

•  29 år – fylder 30 år i juli. Bosat på 
Nørrebro i København og har hoved-
fag i idræt og sidefag i biologi. Han 
blev færdiguddannet fra Københavns 
Universitet i sommeren 2010 og 
arbejdede i skoleåret 2010-11 som 
årsvikar på aurehøj Gymnasium, hvor 
han fortsætter efter sommerferien 
og påbegynder pædagogikum.

•  Efter gennem årene at have dyrket 
floorball, fodbold, tennis og svømning 
begyndte han i efteråret 2004 – inspi-
reret af studiekammeraten Troels 
Clausen, som i dag underviser på 
Lemvig Gymnasium – at løbetræne og 
meldte sig ind i atletikklubben Sparta. 
”Da jeg begyndte på idrætsstudiet, 
spillede jeg floorball i Hillerød. Det tog 
flere timer at komme frem og tilbage 
fra træning, og det fleksible ved i ste-
det at løbetræne tiltalte mig. Løb kan 
man jo træne, når man har tid og lyst.”

•  Nu har anders Brink Nyberg speciali-
seret sig i triatlon – ”i sammenligning 
med konkurrenterne er jeg en dårlig 
svømmer, en hæderlig cykelrytter og 
en god løber.” Foreløbig har han gen-
nemført syv maratonløb, heraf de to i 
København samt et i blandt andet Ber-
lin, Odense og på Bornholm, hvor han 
i øvrigt vandt. yderligere har han to 
gange – dels i Kalmar i Sverige, dels 
ved Challenge Copenhagen – gennem-
ført en ironman, som har et maraton-
løb som en af tre discipliner.

•  Midt i september deltager han i en 
ironman-konkurrence i Tenby i wales, 
hvor målet er at blive blandt de seks 
bedste i aldersgruppen fra 30 til 
34 år. Lykkes det, får anders Brink 
Nyberg mulighed for deltagelse i 
2012-udgaven af den mytiske Hawaii 
ironman – konge-konkurrencen for 
alle triatleter og regnet som et uof-
ficielt VM. Han træner p.t. intensivt til 
den walisiske konkurrence og deltager 
i den forbindelse i en halv ironman ved 
et stævne i Havnsø i Nordvestsjæl-
land senere på sommeren. Forbere-
delserne til stævnet i wales afbry-
des dog midlertidigt, når anders Brink 
Nyberg og hans kæreste rejser på tre 
ugers sommerferie i Tanzania, Malawi 
og Mozambique – omend løbeskoene, 
naturligvis, er med i kufferten.

AnDErS Brink nyBErG 

også enormt meget snyd at bruge det,” siger 
Anders Brink Nyberg, som i den periode, 
han var med i forsøget, ikke deltog i hverken 
konkurrencer eller maratonløbet i Køben-
havn. Men under træning kunne han mærke, 
hvordan han pludselig var forvandlet fra 
blød mellemvare til medlem af gruppen lige 
under eliten.

For så vidt en velkommen fornemmelse 
– selv om Anders Brink Nyberg lige så meget 
er i konkurrence med sig selv som alle mu-
lige andre, når han løber – og så alligevel 
ikke: Fremgangen var jo en konsekvens af 
uacceptabel udnyttelse af præstationsfrem-
mende stoffer og dermed snyd ifølge gængs 
logik. Så selv om sejre og fremgang kan be-
ruse, har Brink Nyberg aldrig været fristet 
af igen at anvende doping som genvej til 
sportslige triumfer. Og selv om han stadig 
følger tv-transmissioner fra for eksempel 
Tour de France – ”uanset hvad, så er det jo 
et godt drama,” lyder hans forklaring – er 
hans fascination blevet påvirket af doping-
sagerne.

Åh nej, ikke Bjarne!
”Løbet mistede jo noget af sin uskyld den-
gang med Festina-skandalen i ’98. Og da det 
i 2007 – lige da vi skulle til at aflevere spe-
cialet – kom frem, at Riis havde været dopet, 
da han vandt i ’96, forsvandt meget af ap-
pellen hos mig. Han havde jo i mange år 
benægtet det, og jeg havde som så mange 
andre naive danskere gået og troet, ”for fan-
den, mand, ikke Bjarne” og i den dur. Hvis 
det nu viser sig, at sidste års vinder, Conta-
dor, også har været dopet, ser jeg det som 
en bekræftelse på, at man åbenbart ikke kan 
vinde det løb uden at tage præstationsfrem-
mende midler.”

Et godt drama, som du stadig følger, siger 
du – vel vidende, at der er en vis sandsynlig-
hed for, at rytterne fortsat snyder. Hænger 
det sammen?

”Hvis man bruger det filter, at brug af do-
ping er en nødvendighed for at vinde løbet, 
synes jeg stadig, det er et godt drama. Og 
det er svært for sådan en som mig – som er 

en supermotionist, men dog en amatør, for 
det er ikke på sporten, jeg tjener mine penge 
– at forstå, hvad der driver en atlet, som er 
i verdenseliten og tæt på at vinde hæder og 
ære. Kan en Contador eller Riis sætte et eks-
tra nul på deres løncheck, hvis de kan skrive 
en Tour de France-sejr på deres cv, kunne 
man måske godt forestille sig, at det var dét, 
der gjorde, at de tog et eller andet. Så én af 
grundene til, at doping ikke appellerer til 
mig, er, at jeg, uanset hvor meget jeg tog, 
alligevel aldrig ville kunne vinde et triatlon-
stævne. Så god kan jeg ikke blive. Så skulle 
jeg i hvert fald sige mit job på gymnasiet op 
og blive professionel tritatlet, men jeg har 
ikke mod nok til at tage chancen.”

”Jeg tror ikke, doping eksisterer i løbe-
kredse, for selv om vi prøver at løbe stærkere 
og stærkere i klubben, så er vi jo bare su-
permotionister. Men jeg har hørt rygter om, 
at det findes i amatørcykelklubber, og jeg 
har meldt mig ind i en anden klub end den, 
rygtet går på. Men faktisk er jeg skideligeglad 
med, om folk doper sig i amatørcykling, for 
de løb, jeg stiller op i, er jeg kun med i som 
træning til triatlon-stævnerne. Men hvis do-
ping begyndte at florere i triatlon-sporten, 
kunne jeg godt finde på at angive konkur-
renter – også selv om jeg ikke ville gøre det 
i cykling. Der er bare en forskel i mit hoved: 
Det ene interesserer mig, det andet interes-
serer mig ikke,” siger Anders Brink Nyberg.

EPO på skemaet
Idrætseleverne på Aurehøj kan godt forvente, 
at doping fremover bliver et emne i timerne 
– og ikke mindst de etisk-moralske elementer.

”I næste skoleår skal jeg undervise i idræt 
på b-niveau, og der er der pensumkrav om, 
at man skal berøre blandt andet doping. Så 
vil det selvfølgelig være naturligt at bruge 
mine egne EPO-erfaringer. Og naturligvis 
kommer vi så også ind på etiske og moralske 
spørgsmål ved doping. Det ville være dårligt 
tilrettelagt undervisning, hvis vi kun talte 
om det rent fysiologiske,” mener Brink Ny-
berg. 
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Målgruppe: Lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt beslut-
ningstagere, der vil hente inspiration til, hvordan man styrker indsatsen 
for at gøre gode gymnasiale arbejdspladser endnu bedre.

Onsdag den 21. september slår Gymnasieskolernes Lærerforening, 
Gymnasieskolernes Rektorforening, Lederforeningen for VUC og 
Danske Erhvervsskoler – lederne dørene op for en præsentation af en 
række skoleprojekter i de gymnasiale uddannelser. Fælles for dem er, at 
de fokuserer på at udvikle skolerne som arbejdspladser. Projekterne er 
udviklet af lærere og ledere i fællesskab, og de er støttet økonomisk af 
GL’s pulje til fremme af Attraktive Arbejdspladser.

Med konferencen håber foreningerne, at mange vil lade sig inspirere til 
at styrke arbejdet med at udvikle de gymnasiale arbejdspladser.
Program
kl. 9.30-9.45: Velkomst ved arrangørerne 

kl. 9.45-10.30:  Ledelse er et komplekst fænomen, som altid inde-
holder nye perspektiver. Men er ledelse egentlig så 
kompliceret? Hvad skal en leder gøre for at få glade, 
engagerede, motiverede medarbejdere, som har gejst, 
lyst, energi og initiativ? 

kl. 10.30-10.50:  Oplæg – Hvordan ser akademikere i den offentlige 
sektor på deres job? Mandag Morgen har gennem-
ført den hidtil største undersøgelse af det attraktive 
arbejdsliv for højtuddannede i den offentlige sektor i 
samarbejde med Akademikernes Centralorganisation, 
KL, Danske Regioner og Personalestyrelsen.

  Oplæg – med særligt fokus på underviserne – ved 
chef analytiker Morten Fisker og projektudvikler Mor-
ten Hyllegaard, Mandag Morgen.

kl. 10.50-11.00: Kort pause.

kl. 11.00-12.30:  Seminarer – 1. runde.

  Gå på opdagelse i skoleprojekterne. I hvert seminar 
præsenterer to projekter sig ved oplæg a maks. 10 
minutter. En facilitator styrer forløbet og giver plads til 
dialog med deltagerne i seminarerne.

Seminar 1: Teamarbejde 
Oplæg ved uddannelsesleder Jane Sandbæk Johansen, lektor Jakob 
Peter Thomsen og lektor Marthe Sandved, Skanderborg Gymnasium. 
Udviklingsleder Lars Frimann Nielsen og underviser Berit Bruun Jes-
persen eller underviser Mette Koch, Odense Tekniske Gymnasium.
Facilitator: Lektor Lars Frode Frederiksen, Syddansk Universitet, 
IFPR.

Seminar 2: God planlægning
Oplæg ved rektor Gitte Horsbøl og lektor og TR Annemarie Lerche 
Sloth, Risskov Gymnasium.
Facilitator: Uddannelseschef Tina Riis Mikkelsen, 
Silkeborg Gymnasium.

Seminar 3: Stress-politik 
Oplæg ved rektor Jørgen Rasmussen m.fl, Gl. Hellerup Gymnasium.  
Facilitator: Dr. med., speciallæge i arbejdsmedicin og stressekspert Bo 
Netterstrøm, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Hospital.

Seminar 4: Anerkendelse og tryghed
Oplæg ved direktør Poul Søe Jeppesen m.fl., Aalborg Handelsskole. 
Facilitator: Jens Frimodt, Frimodt & Co.

Seminar 5: Arbejde – fritid
Oplæg ved uddannelsesforstander Vibeke Johnsen, Erhvervsskolen 
Nordsjælland, rektor Ivar Ørnby m.fl., Erhvervsakademiet, Handelssko-
len København Nord, og studievejleder Morten Damsgaard-Madsen, 
Egå Gymnasium.
Facilitator: Adjunkt Anders Raastrup Kristensen, Copenhagen Business 
School, CBS.

Seminar 6: Kommunikation og ledelse
Oplæg ved inspektor Jakob Hoffmann, Herlev Gymnasium og HF. 
Facilitator: Direktør Michael Harris, kursusvirksomheden Sund Kom-
munikation.

Seminar 7: Strategisk kompetenceudvikling 
Oplæg ved rektor Pia Sadolin og lektor og TR Sanne Midtgaard, 
Brøndby Gymnasium. Udviklingsleder Karin Møller Nielsen m.fl., 
Ordrup Gymnasium.
Facilitator: Chefkonsulent Bent Gringer, Statens Center For Kompeten-
ceudvikling.

Seminar 8: Fusion
Oplæg ved vicerektor Annegrete Larsen m.fl., Gefion Gymnasium.
Facilitator: Direktør Eva Hofman-Bang, CPH WEST.

kl. 12.30-13.30: Frokost.

kl. 13.30-15.00:  Seminarer – 2. runde med gentagelse af formiddagens 
8 seminarer.

kl. 15.00-15.15: Kort pause.

kl. 15.15-15.50: De 10 bud. 

  Hvordan kan man fortsætte arbejdet med at fastholde 
de gymnasiale uddannelser som spændende og udvik-
lende arbejdspladser for ledere og lærere?

  Oplæg ved Helle Hein, cand.merc., ph.d. ved Copen-
hagen Business School.    

kl.15.50-16.00: Tak for i dag og kom godt hjem. 

Endeligt program og tilmelding til konferencen finder du via GL’s 
hjemmeside under ”Arrangementer”. 

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 1. september.

Attraktive Arbejdspladser
– hvad skal der til?

Hvornår: 21. september 2011 kl. 9.30-16.00
Hvor: Bojesen – Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V 

Pris: 400 kr. 
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NYHEDER
PRomEtHEusmYtEN
græske myter fra antikken til det 21. århundrede

Bogen indeholder antikke og perspektiverende tekster af 
bl.a. Hesiod, Aischylos, Lukian, Æsop, Ovid, Nietzsche, Kafka, 
Camus, Staffeldt, Aakjær, Bjørnvig, Rifbjerg, Llambías og 
Magtens Korridorer. Teksterne belyser forskellige tidsaldres 
opfattelse og fremstilling af myten om Prometheus, 
Epimetheus & Pandora.

Antologien udkommer også som iBog, en netbaseret interaktiv 
bog med bl.a. supplerende tekster, uddybende materiale, 
forslag til undervisningsforløb,øvelser, links og et udvalg af 
billeder.

Anne Mette Borcher Hansen og Anne Chresteria Neutzsky-Wulff |  
Bog udkommer august 2011
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oNDskab og Etik
Ondskab og etik består af en teoretisk gennemgang af etiske 
ideer og ondskabens kulturhistorie inden for den europæiske 
kulturkreds.

Bogen indeholder desuden en række skønlitterære og 
historiske tekster af William Shakespeare, Rudolf Broby-
Johansen, Georges Bernanos, Morten Nielsen, Victor 
Klemperer, Thorkild Bjørnvig, Jan Guillou, Bret Easton Ellis, 
Peter Tudvad, Primo Levi, Naja Marie Aidt, Amos Oz, Clara 
Kramer og Trine Andersen.

Arbejdsopgaverne forbinder det teoretiske lærestof med 
teksterne. Ondskab og etik retter sig mod religionsunder-
visning på ungdomsuddannelserne og videregående 
uddannelser, men er også velegnet som inspirationskilde i 
en bredere sammenhæng, eksempelvis studiekredse.

Birgitte Berner og Marianne Olsen | Bog 160 sider kr. 148,- ekskl. moms
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GL-formand Gorm Leschly var i begyndel-
sen af juni i Undervisningsministeriet for 
at mødes med undervisningsminister 

Troels Lund Poulsen (V). Poulsen er den femte 
undervisningsminister, GL-formanden siger god-
dag til i sin tid som formand. Og måske ikke den 
sidste jf. efterårets uundgåelige folketingsvalg.

”Det var et konstruktivt møde. Ministeren tog 
positivt imod mit oplæg om at fremme skoleba-
seret udvikling i de gymnasiale uddannelser, 
mit forslag om et ensartet registreringssystem 
for fravær og mit forslag om læse-/skrivetaxa-
meter. Ministeren anerkendte, at ranking af sko-
lerne efter karakterer ikke er retvisende, ligesom 
han anerkendte lærernes store arbejde med im-
plementeringen af gymnasiereformen. Han fore-
slog, at vi sammen skulle besøge en række gym-
nasiale institutioner efter ferien,” lød det 
efterfølgende fra Gorm Leschly, som gerne ville 
kvittere for ministerens gode ide. 

Goddag til endnu en minister
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hvert eneste år siden 1971 har fotograf kim Agersten taget billeder 
af roskilde Festival, dens musikere og gæster. i anledning af festi-
valens 40-års-jubilæum udstiller han nogle af sine bedste billeder på 
kulturværftet i helsingør – og der er også gamle festivalplakater og 
kim Agerstens billet fra den allerførste festival i 1971. 

Udstillingen varer fra 9. juni til 18. juli, og entreen er gratis.
Se mere på www.helsbib.dk.

Roskildefan

Foto: Toni B
iloglav

Hvor går sommerferien hen?
Top-5 over søgte flybilletter  

i juli og august ifølge  
søgemaskinen Skyscanner:

1. Spanien
2. uSa
3. Italien
4. Tyrkiet
5. england

Sommertid er revytid. Og de fleste revyer bliver til 
via et teamwork imellem de enkelte skuespillere, der 
selv skriver en del af teksterne. Ofte bliver der digtet 
næsten lige til premieredagen for at sikre, at også det 
allerseneste kommer med – om det så er en forsker 
med rottetække, en svensk konge med hang til damer 
eller de evindelige politiske småskandaler. Bornholmer-
revyen på rønne Teater styres i år af Gordon kennedy, 
og blandt skuespillerne er blandt andre Cecilie Stenspil 
og Sofie Stougaard. Premieren ligger belejligt lige efter 
sankthans, når ferien begynder. Selv om revyen er for 
både bornholmerne og sommergæsterne, er det vigtigt 
at få de lokale kampe med, og sådan er det også andre 
steder i landet, blandt andet i hjørring, nykøbing Falster, 
randers, Svendborg og Esbjerg. Tjek hvor der er revy 
på www.revydanmark.dk. 

Angrib en  
klippeblok
Stadig flere danskere tager 
forbi Stapelbaddsparken, når 
de er i Malmø. nordens første 
og største boulderpark med 
klatrevæg og skaterpark ligger 
tæt ved byens nye vartegn 
– højhuset Turning Torso. klat-
ringen sker på tre glasfiber-
klippeblokke på hver fire 
meters højde. Alle er velkomne 
til at prøve kræfter med de 
svenske klippeblokke alle ugens 
dage. Man kan også få kurser i 
klatring via Malmö klätterklubb.
www.stapelbaddsparken.se.

Mål de lyse timer
Sommervejret er det vigtigste 
vejr overhovedet, og der er 
ingen grund til at overlade det 
til meteorologerne. ikke når 
man kan anskaffe sig en ægte 
vejrstation til hjemmebrug. 
Med en 7" lCD-farveskærm 
kan vejrstationen hjælpe med 
en prognose på 12-24 timer 
frem, hvor man kan følge og 
måle vejrudviklingen. Den 
indeholder et trådløst inden-
dørs og udendørs termome-
ter og et hygrometer. Sådan 
en vejrstation kan tilsluttes 
fem sendere og lagres via 
USB, memory stick, SD, MMC 
og xD. Og så kan den også 
bruges som vækkeur, så man 
ikke sover det gode vejr væk. 
Pris omkring 1.999 kroner fra 
OBh nordica.

Sommerens revyer
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Rejse

hjælpen er nu lige ved hånden, når 
man er ude at rejse og kommer ud 
for et uheld. Forsikringsselskabet 
Tryg har udviklet en gratis app til 
smartphones. Tryghed på rejsen giver 
mulighed for at finde frem til nærme-

ste politistation eller hospital. Man kan 
også lagre alle relevante oplysninger 
om rejseforsikring, pas, kørekort og 
kreditkort på ét sted, så man hurtigt 
kan reagere på bortkomne dokumenter. 

Tryghed på rejsen

Kvindemarkedet i Ibra

Læs, inden turen går til paris

Naturkatapulten.dk er en ny indgang til sjove, spændende og gratis 
naturoplevelser for hele familien – året rundt og alle steder. Søg på  
årstid, sted og aktivitet og få inspiration til friluftslivet – eller få Ugens  
naturoplevelse på mail. Danmarks naturfredningsforening står bag.

Hundelegetøj
Det er ikke slut med differentieret 
undervisning, bare fordi skoleåret 
ringer ud. har du en klog hund, 
kan du med hundelegetøjet leo 
(opkaldt efter leonardo da Vinci) 
fra Canine Genius skabe udfor-
dringer, der passer præcis til din 
hunds problemløsningsniveau. 
Fyld godbidder i, og sæt eventuelt 
flere leoer sammen, så er hunden 
aktiveret med at hitte ud af at få 
dem ud igen. leo er superelastisk, 
hopper uforudsigeligt og kan også 
bruges til at kaste og hente. 
købes på www.dogshop.dk.

victor Hugo: Klokkeren fra Notre Dame. 
i denne blændende klassiker fra 1831 er 
den gotiske kirke med groteske gargoil 
den egentlige hovedperson. 
Suzanne Rodriguez-Hunter: Genfundne 
måltider fra den fortabte generation. 
Opskrifter og anekdoter fra 1920’ernes 
Paris. Mød eksilamerikanerne Gertrude 
Stein, Alice B. Toklas, kiki og Man ray, 
Picasso, hemingway og mange flere.
Ernest Hemingway: Der er ingen ende 
på Paris. Forfatterens redigerede notes-
bøger fra 20’ernes muntre bohemeliv i 
Paris. Med specifikke adresser på cafeer, 
barer, hoteller og lejligheder, hvoraf nogle 
stadig kan genfindes. 
Georges Simenon: De klassiske krimi-

romaner om Maigret foregår i Paris i 
40’erne og 50’erne. Udvalgte titler fås på 
både dansk og fransk på biblioteket. 
Cara black: Murder in Passy, lige udkom-
met. Seneste udspil i en moderne, rost 
krimiserie med en kvindelig fransk/ame-
rikansk detektiv. Bøgerne tager udgangs-
punkt i hvert sit arrondissement i Paris. 
Fås på engelsk – og fransk.

Eller gå i Den Franske Bogcafé i køben-
havn (eller deres webshop), og få fat i 
spillet Matador på fransk. hvad med at 
købe les Champs-Elysées eller bygge 
hoteller på andre fashionable adresser i 
byernes by? Eller lade bilen køre over rue 
de rivoli i stedet for Grønningen?

Bliv skrubbet 
godt igennem

Også i Danmark 
kan man op-
leve det særlige 
velvære, som en 
omgang tyrkisk 
bad kan give. Si-
desporet i holbæk 
blander vikinge-

kulturen med hamam. hele krop-
pen bliver skrubbet med en kese, 
som er en handske af viskose, 
bomuld og hestehår, og derefter 
bliver babyhuden masseret med 
sæbeskum af tyrkisk lanolinsæbe. 
i luksusmodellen er også inklude-
ret en saltpeeling af hele kroppen 
eller en ansigtsmaske af yoghurt/
honning, ansigtsmassage, hoved-
bundsmassage og hårvask. Men 
man beholder altså badetøjet på.
sidesporet.dk.

Onsdag er kvindernes dag på markedet 
i ibra i sultanatet Oman på Den Arabiske 
halvø. Den dag er en stor del af markeds-
pladsen totalt lukket land for mænd, så 
kvinder i fred og ro kan sælge delikate 
skabeloner til hennamønster på hænder-
ne, raffineret undertøj, chiffonstoffer og 
håndbroderede kantebånd til de stumpe-
bukser, nomadekvinderne altid har på, til 
hinanden.  

Oman ligger på de færreste turisters 
rute, men landet ligger tæt på Dubai og 
kan nås i bil på nogle få timer, hvis man er 
i Dubai og trænger til en udflugt til et land, 
som mange kalder ”det virkelige Arabien”.
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NORdISK FERIE I FAMILIENS SKød
Hvor skal du hen i sommerferien?
Jeg skal til Sverige, Fyn og Fanø.

Hvorfor?
Min mand skriver speciale lige nu, og 
jeg har haft et tempofyldt år som årsvi-
kar. Derfor bruger vi sommerferien på 
ren genopladning. 

Hvad skal du lave?
Jeg skal besøge mine forældre på Fyn. 
Vi skal bare råhygge, gå i haven og se 
min lillebror og hans kæreste. Når min 
mand og jeg skal i sommerhus på Fanø 
og op på min kusines ødegård i Sverige, 

skal vi læse bøger, tale sammen og have 
en akustisk guitar med, så vi kan skrive 
og indspille musik til en Ep med vores 
band ”Hay Hay”. 

Har ferien noget med dine fag at gøre?
Nej, som nyansat lærer trænger jeg til 
at trække stikket ud. Men for at fodre 
nørden i mig selv skal jeg have læst 
Kasper Støvrings ”Det etiske kunst-
værk” om den modernistiske digter Villy 
Sørensens poetik og litterære kritik. 

Hvad glæder du dig mest til?
Til at slappe helt af i familiens skød.

MIdNATSSOL I GRøNLANd
Hvor skal du hen i sommerferien?
Jeg skal fire uger til Grønland. Og så 
skal jeg nok bruge den sidste uge på at 
luge ukrudt og slå græs herhjemme og i 
sommerhuset.

Hvorfor?
Min kone er sygeplejerske og skal 
arbejde i tre måneder på sygehuset i 
ilulissat. Hun tog derop 1. juni, og jeg 
skal så være der i hele juli. Hun har 
arbejdet i Grønland før, og vi har holdt 
ferie deroppe flere gange. Det er et 
utroligt smukt land. 

Hvad skal du lave?
Vi skal nyde naturen. Vandre og sejle. 

Og måske en tur til Diskoøen. Tre af 
vores børn og nogle af vores venner 
kommer også derop, så dem skal vi vise 
rundt.

Har ferien noget med dine fag at gøre?
Nej, men selvfølgelig ser jeg lidt med 
faglige briller på, hvad der sker i det 
grønlandske samfund, og får på den 
måde noget med hjem til min undervis-
ning.

Hvad glæder du dig mest til?
at være sammen med min kone og nyde 
naturen. Og så er det jo en fantastisk 
årstid med midnatssol.

Navn: anna Bjørck Vejby Geil

Alder: 29 år

Skole: Tårnby Gymnasium og HF

Fag: Religion og dansk

Navn: Jørgen Sauer
Alder: 60 år
Skole: Roskilde Handelsgymnasium
Fag:  Samfundsfag og  

international økonomi

Hvad skal du   lave i din ferie?
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Hvad skal du   lave i din ferie?

FORLYSTELSER I FLORIdA
Hvor skal du hen i sommerferien?
Jeg skal til Florida. Først en uge til  
”forlystelseshelvedet” i Orlando og der-
efter til Miami og ligge lidt ved stranden.

Hvorfor? 
Det er sådan set både familieferie og 
bryllupsrejse. Jeg skal giftes i begyn-
delsen af ferien, og så tager vi af sted 
bagefter.

Hvad skal du lave?
Den første uge skal vi rundt i nogle af 
de store temaparker i Orlando – Disney 
world, Sea world og så videre. Resten 
af tiden bliver noget med bare at slappe 
af, nyde strand og vand og samvær med 
familien.

Har ferien noget med dine fag at gøre?
Nej, egentlig ikke. Men så alligevel … Jeg 
har jo engelsk som et af mine fag, så 
man kan sige, at det jo aldrig skader at 
være i et engelsk sprogområde. Men det 
er ikke det, der har haft betydning. Jeg 
har dog tidligere holdt ferie i engelsk-
sprogede områder i relation til faget.

Hvad glæder du dig mest til? 
at slappe af og få nogle oplevelser  
sammen med familien.

Navn: Lars Bronée
Alder: 40 år
Skole: Frederiksberg HF
Fag: Matematik og idræt

Navn: anne Sophie pedersen
Alder: 30 år
Skole: Tradium HTX, Randers
Fag: Engelsk og dansk

bLæST IGENNEM på CYKEL
Hvor skal du hen i sommerferien?
Jeg skal cykle til Løkken og Bornholm.

Hvorfor? 
Jeg cykler altid land og rige rundt i 
ferien, fordi det er en rigtig god måde 
at koble mentalt af på.

Hvad skal du lave?
Jeg cykler alene til Løkken for at be-
søge familien i deres sommerhus. Og 
Bornholm cykler jeg til med en veninde. 
Vi har lejet et sommerhus, og så skal vi 
bare nyde naturen, duften af mar-
kerne, blæsten og at købe jordbær ved 
vejkanten.

Har ferien noget med dine fag at gøre?
Jeg er jo idrætslærer, så det er meget 
naturligt for mig at være aktiv. Men 
matematikken vil jeg helst glemme helt 
i ferien – jeg skal overhovedet ikke 
tænke på tal.

Hvad glæder du dig mest til? 
at det hele er spontant, og at jeg ingen 
faste planer har. Tankerne bliver fuld-
stændig renset. Man er meget på, når 
man underviser, derfor er det rart at få 
lov til at gemme sig lidt væk i naturen. 
Mærke naturens elementer. Jeg ville få 
stress, hvis jeg skulle på sådan noget 
klatrehalløj. Jeg har det meget bedre 
med at blive blæst igennem i naturen.
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Der er ikke blevet lyttet 
nok til gymnasiets virkelige 
eksperter, eleverne, mener 
Danske Gymnasieelevers 
kommende formand. Han 
vil arbejde for, at eleverne 
kommer til at påvirke 
dagsordenen mere.

Gymnasieelever 
vil have mere 
indflydelse
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Studenterhuen er endnu ikke kommet 
på hovedet, men derfor kan man godt 
have store visioner for gymnasieele-
verne. Det har den nyvalgte formand 

Martin Vitved Schäfer, der officielt tiltræder 
stillingen i Danske Gymnasieelevers Sam-
menslutning (DGS) 1. juli.

”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for 
gymnasieeleverne i en spændende periode 
med folketingsvalg. Det er vores chance for 
at påvirke dagsordenen på uddannelsesom-
rådet,” siger han. 

På trods af skiftende undervisningsmini-
stres hensigtserklæringer om at lytte til gym-
nasieeleverne synes Martin Vitved Schäfer, 
at regeringen sjældent har handlet ud fra 
elevernes anbefalinger. 

”De har kun lyttet interesseret, når vi har 
ment det samme som dem. Men de bør lytte 
mere til gymnasiets virkelige eksperter,” si-
ger Martin Vitved Schäfer og understreger, 
at der derfor er nok at tage fat på. 

Især vil han gerne have politikerne til at 
revurdere den nuværende taxameterordning 
og afskaffe færdiggørelsestaxametret.

”I stedet vil vi have et socialt taxameter, 
der belønner de skoler, som tager det store 
ansvar på sig ved at støtte og give mange 
bogligt svagere elever en ungdomsuddan-
nelse,” fortæller han. 

For gymnasiets struktur kan være en ud-
fordring for elever med knap så boglige for-
ældre, mener han. For eksempel studieret-
ningsopgaven eller 24-timers-eksamen kan 
være svær at gennemføre, hvis man ikke har 
et akademisk bagland. 

”Elever med akademikerforældre får me-
get mere hjælp af deres forældre til sådanne 
opgaver. Det er jo ufatteligt ulighedsska-

bende,” understreger Martin Vitved Schäfer. 
Han så hellere, at det var muligt at få vej-

ledning fra lærere i noget af tiden, så ele-
verne ville have nogenlunde samme mulig-
heder for hjælp. Han undrer sig også over 
den gamle diskussion om gruppeeksamen, 
især set i lyset af at de fleste gymnasieelever 
bruger rigtig meget tid på gruppearbejde. 
Gruppeeksamen ville også støtte elever, der 
ikke kommer fra akademiske hjem. 

Lærernes opgave er forkert 
Ifølge den kommende DGS-formand er aka-
demiseringen slået lidt for hårdt igennem 
efter gymnasiereformen. Af den grund vil 
han gerne minde om, at gymnasiet ikke læn-
gere er for de få.

”Mange unge vælger gymnasiet som en 
almendannende uddannelse og for at holde 
alle døre åbne. Bagefter vælger de ikke nød-
vendigvis universitetet, men en kort eller 
mellemlang uddannelse,” påpeger han.

Akademiseringen af gymnasiet resulterer 
også i en favorisering af teori. Martin Vitved 
Schäfer savner mere hverdagsrelevante prak-
tiske forløb i gymnasiet.

”De naturfaglige har det praktiske, men 
det er stort set ikke eksisterende på de hu-
manistiske eller samfundsfaglige studieret-
ninger. Det er da mindst lige så relevant her, 
at vi lærer at bruge teorien sammen med 
praktisk empiri og undersøgelser,” siger han. 

Gymnasiereformen har også ramt lærerne, 
mener Martin Vitved Schäfer.

”Lærerne opfylder den opgave fint, som 
de har fået. Jeg synes bare, at opgaven er 
forkert. Konsekvensen af ’ansvar for egen 
læring’ er nemlig ofte, at lærerne ikke har 
tid til at stoppe op, fordi pensum er så stort,” 

Lærerne opfylder den opgave fint, 
som de har fået. Jeg synes bare, at opgaven 
er forkert. Konsekvensen af ’ansvar for egen 
læring’ er nemlig ofte, at lærerne ikke har tid 

til at stoppe op, fordi pensum er så stort.
Martin Vitved Schäfer, kommende formand, DGS

fortæller Martin Vitved Schäfer. Han så 
gerne, at lærerne var bedre til at samle ele-
ver op, der ikke forstår lektien.

”Men lærernes job er også under pres. I 
virkeligheden skal elever og lærere stå sam-
men om at kræve gode rammer og tilfreds-
stillende indhold i gymnasieuddannelserne. 
For vi har da uden tvivl et fælles udgangs-
punkt,” siger han.   

Gymnasier ikke en markedsplads
I den daglige planlægning af gymnasieud-
dannelsen savner Martin Vitved Schäfer 
rektorerne. Han synes nærmere, at de er 
optagede af at styre økonomien frem for at 
lave den gode uddannelse. Og markedsfø-
ringen bliver indimellem prioriteret frem for 
at forsøge at holde klassekvotienten nede.

Elevtilfredshedsundersøgelser har også 
vundet indpas på gymnasierne, og det er 
helt i orden, hvis de bliver brugt til intern 
brug, mener Martin Vitved Schäfer. Men han 
advarer skarpt mod at følge tendensen på 
folkeskoleområdet, hvor nationale test og 
karakterer bliver konkurrenceparametre.

”Det er en dårlig udvikling at gøre uddan-
nelse til en markedsplads, hvor skoler skal 
kæmpe mod hinanden. Det kommer til at 
flytte fokus fra kernen i uddannelsen, og  
eleverne bliver tabere,” siger Martin Vitved 
Schäfer.  

Undervisningsmiljøet i gymnasierne er 
også med til at fjerne kernen i uddannelsen, 
mener den kommende DGS-formand. Klas-
selokaler bygget til 24 elever, men som ofte 
rummer over 30 elever, og mangel på basale 
ting som gode borde og stole resulterer i 
dårligt indeklima og uhensigtsmæssige ar-
bejdsstillinger for eleverne. Og så kan det 
være svært at lære noget.

”Det er forfærdeligt at se, hvor store for-
skelle der er på gymnasierne. Ét gymnasium 
har lækkert interiør og imponerende it-løs-
ninger, imens et andet gymnasium slås med 
træk og mangel på stole. Det er bare ikke 
godt nok,” understreger Martin Vitved Schä-
fer.

Der er nok at tage fat på, hvis man vil 
forandre gymnasieverdenen. Om få dage 
bliver den 19-årige Martin Vitved Schäfer 
student fra Odense Katedralskole, og det 
næste år vil han kæmpe for sine visioner 
med gymnasiet. 
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I en artikel i Berlingske Ti-
dende (8.1.2010) skriver Jens 
Andersen, at danske børn 

sagtens kan læse, når de går i 
3. klasse, og at flertallet læser 
frivilligt. ”Men fra 4. klasse har 
vi balladen: De første bogdrop-
pere melder sig på anti-læsnin-
gens barrikader, og frem mod 8. 
og 9. klasse styrtdykker især 
drengenes læselyst.” Den mang-
lende læselyst hænger givetvis 
sammen med, at 16 procent for-
lader skolen uden at kunne læse 
og skrive i et omfang, så de kan 
få en ungdomsuddannelse. En 
artikel i Politiken 2.4.11 bekræf-
ter, ”at 180.000 ufaglærte unge, 
der kun har studentereksamen, 
risikerer helt at miste mulighe-
den for at få fast arbejde.” Den 
slags prognoser kan blive skæb-
nesvangre for Danmarks fremtid 
i en globaliseret tidsalder med 
stigende konkurrence.

I Spanien står det om end 
endnu mere sløjt til med læse-
færdigheden ifølge de seneste 
PISA-undersøgelser. Unge spa-
niere læser mindre og mindre, 
og det hænger måske også sam-
men med, at Spanien er et af de 

   OM 
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Cand.phil i spansk
Har været ansat som 

lektor i spansk på VUC 
Lyngby siden 2004. Har 

også undervist på blandt 
andet CBS og VUC Glad-

saxe, og har ved siden af 
undervisningen arbejdet 

som freelanceskribent 
og har lavet lærebøger til 

spanskundervisningen.

ViVECA TAllGrEn

Den manglende læselyst hos de unge er  
et fænomen, der breder sig i den vestlige 
verden. Ifølge statistikken læser 56 procent  
af de unge i Danmark aldrig eller kun  
sjældent i deres fritid, og det går blandt  
andet ud over deres skriftlige udtryks- 
færdighed, deres evne til at bruge fantasien 
og udviklingen af deres ordforråd. 

at invitere  
til læsning

oplæg og debatter på kongressen 
mest koncentrerede sig om, hvor-
dan man overhovedet kan lokke 
unge mennesker til at åbne en 
bog, giver et vink om problemets 
størrelse. Ikke mindre betænke-
ligt var det, at man under debat-
terne op til flere gange nævnte 
behovet for at  ”alfabetisere” – et 
ord, man hidtil har forbundet 
med tredjeverdenslande.

I denne sammenhæng var det 
måske på sin plads at slå fast, 
hvorfor det overhovedet er an-
befalelsesværdigt at læse litte-
ratur. Hvis man mener, at det er 
vigtigt, at vi udvikler vores sprog 
og udtryksevne, vores evne til 
refleksion og kritisk tænkning, 
vores følsomhed og forståelse for 
andre menneskers eksistentielle 
problemer, for tilværelsen i an-
dre kulturer eller historiske pe-
rioder og ikke mindst en forstå-
else for vores egen identitet, så 
er litteraturen værd at kæmpe 
for.

Men hvordan kan det så være, 
at stadig færre mennesker gider 
læse god litteratur? 

Zapperkultur
I åbningstalen på den spanske 
kongres nævnte professor i sam-
menlignende litteratur Darío Vil-
lanueva en amerikansk under-
søgelse, der viser en stigende 
tendens til manglende koncen-
trationsevne hos unge. Når de 
er på nettet, bruger hver enkelt 
ifølge undersøgelsen ikke mere 
end 30 sekunder på hver enkelt 
webside, han/hun klikker sig ind 
på. Det siger sig selv, at der 
næppe bliver overskud til litte-
raturen, når der konstant skal 
være fart på og forandring. Og 
det er ikke så lidt af en udfor-
dring at skabe læsere ud af 
denne generation af zappere og 
surfere, der bruger det meste af 
deres fritid på Facebook, Twitter, 
tv og sms. 

Villanueva fremhævede især 

europæiske lande, hvor flest 
unge dropper ud af gymnasieud-
dannelsen. 

Problemet med den mang-
lende læselyst hos unge tog man 
hul på ved en kongres i oktober 
sidste år i den andalusiske by 
Jerez de la Frontera. Under mot-
toet ”at undervise i litteratur er 
at invitere til læsning” samledes 
gymnasielærere og andre aka-
demikere fra hele Spanien samt 
de to forfattere Manuel Rivas og 
Luis Landero for at komme med 
deres bud på, hvordan man i 
undervisningen kan fremme in-
teressen for litteratur. Arrangø-
ren var digteren José Manuel 
Caballero Bonalds fond, som 
gennem en årrække har stået 
bag utallige litterære arrange-
menter i Jerez de la Frontera, som 
for øvrigt er den spanske sherrys 
hjemsted. Digteren Caballero 
Bonald beklagede selv den sti-
gende mangel  på humanistiske 
studier i den aktuelle undervis-
ning og påpegede ved indviel-
sesceremonien, at ”den bedste 
litteraturundervisning er at lære 
folk at læse.” 

Alene det faktum, at de mange 
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fjernsynets negative indflydelse, 
fordi det udvikler en stærk over-
fladiskhed med sin konstante 
fokusering på underholdning. 
”Ofte ved folk ikke engang, hvad 
de griner ad, når de sidder foran 
fjernsynet, sagde han og tilføjede, 
at tv er dekonstruktionen, der har 
inficeret det litterære univers.” 

I det kompendium, der blev 
delt ud til alle kongresdelta-
gerne, står der blandt andet, at 
unge i dag sjældent læser af lyst, 
men derimod af pligt, da de of-
test forbinder læsning med lek-
tier. Den klassiske spanske lit-
teratur vækker sjældent nogen 
interesse overhovedet, og hvis 
der endelig opstår en interesse 
for et klassisk værk, så er det 

kom længst ved at respektere de 
unges behov til at begynde med 
og lokke dem med tekster, der 
var attraktive for dem. For ek-
sempel kunne man lade dem 
starte med at læse et værk fra 
ungdomslitteraturen eller en af 
de populære Harry Potter-bøger, 
som trods alt har fået flere af 
verdens unge til at læse, for der-
efter gradvist at introducere klas-
siske forfattere som Jules Verne, 
Stevenson, Dumas, Dickens, 
Mark Twain, Kipling med flere. 
Har man først fanget deres lyst 
til at læse, kan tekstudvalget 
udvikles til læsning i mere kva-
litativ retning. Teksterne bør med 
andre ord tilpasses elevernes 
alder og modenhed, da det 
næppe nytter noget at give en 
flok 14-15-årige tekster fra mid-
delalderen eller 1600-tallet. For, 
som det blev påpeget på kongres-
sen, er en af grundene til, at så 
mange unge har mistet  interes-
sen for læsning netop, at de i en 
alt for tidlig alder bliver præsen-
teret for værker, de slet ikke for-
står. Tilvænningen til de ældre 
og mere krævende tekster bør 
derfor ske gradvist og med en 
kompetent vejledning, for at de 
kan få øjnene op for værkernes 
æstetiske værdier. 

Frem for at ”kontrollere”, om 
eleverne har læst, mente man, 
at det var mere hensigtsmæssigt 
at fremmane det spontane ud-
tryk hos dem, eksempelvis i 
form af et personligt interview 
om den tekst, de har læst. Hvis 
man skaber et litterært miljø i 
klasseværelset, hvor eleverne 
selv kommer med forskellige bi-

Indlæg til kroNIk
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Kronik.  

De skal maks. indeholde 14.000 enheder inkl. mellemrum.  
Send dit indlæg til redaktionen på gymnasieskolen@gl.org

oftest kun for en eventuel filma-
tiseret version af dette. 

Den manglende læselyst fin-
des ikke blot hos de unge, men 
også hos et stigende antal 
voksne, som af samme grund 
heller ikke er i stand til at give 
deres børn den nødvendige intel-
lektuelle stimulering. 

At undervise i litteratur i et 
samfund, som læser mindre og 
mindre, stiller unægtelig store 
krav til en lærer. Litteraturlæs-
ning kræver tid, og hvis under-
viseren overhovedet skal gøre 
sig håb om at fange elevernes 
interesse, mente flere af de span-
ske foredragsholdere, at han/hun 
først og fremmest bør vise en 
passioneret interesse for sit fag, 
for at det skal have en smittende 
effekt på en flok læsetrætte ho-
veder. Det kræver til gengæld 
ikke blot en stor baggrundsviden 
om faget og evnen til at fortolke 
værkerne, men også til at gøre 
dem forståelige og meningsfyldte 

for eleverne og sætte dem ind i 
deres sociokulturelle kontekst. I 
modsat fald kan læreren let hen-
falde til rigide og konforme un-
dervisningsmetoder, der virker 
stik imod hensigten: at skabe 
gode og engagerede læsere. En 
af de spanske gymnasielærere 
mente, at mange lærere var alt 
for afhængige af den litterære 
kanon og i stedet burde under-
vise eleverne i værker, som de 
selv var blevet stærkt påvirket 
af, for på den måde at motivere 
eleverne til også at finde nydel-
sesaspekt i litteraturen.

Harry Potter som løftestang
På kongressen blev der fremsat 
utallige ideer til, hvad man rent 
praktisk kan gøre for at vække 
læselysten uden at gå for meget 
på kompromis med tidens ud-
bredte krav om underholdning. 
Der var enighed om, at man nok 
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drag om litteratur, kan det på 
lang sigt også bidrage til en 
større interesse for litteratur og 
læsning. Eleverne kunne også 
præsentere fragmenter af vær-
ker, de har læst, eller arrangere 
litterære debatter, hvor hver en-
kelt forsvarer sit synspunkt om 
værket. For at promovere litte-

KRONiK

raturen er det også vigtigt at 
informere eleverne på en op-
slagstavle i klassen om litterære 
og andre kulturelle arrangemen-
ter i lokalsamfundet. Lærerne 

blev også opfordret til at orien-
tere eleverne med åbne lister 
med forslag til relevante bøger 
og nye udgivelser som inspira-
tion til fritidslæsning. Et litte-

rært tidsskrift udgivet på det 
lokale gymnasium med anmel-
delser af litterære værker og må-
ske også bidrag af fiktive tekster, 
som eleverne selv har produce-
ret, blev foreslået som motive-
rende ikke blot for den litterære 
interesse, men også til forbed-
ring af de unges skriftlige ud-
tryksfærdighed.

Et andet forslag gik på at lade 
eleverne lære et digt, et afsnit af 
en roman eller et teaterstykke 
udenad, som de derefter prøver 
at dramatisere for klassen for 
derved at give dem en større fø-
ling med digtningens univers. 
Udenadslæren, som i dag helt er 
gået i glemmebogen, er vel også 
en ganske nyttig disciplin. 

Det kræver en revolution!
Den tre dage lange kongres i Je-
rez de la Frontera afsluttedes 
med en forelæsning af den an-
erkendte filosof og akademiker 
Emilio Lledó (f. 1927), der for-
talte, hvordan han selv fik sin 
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passion for læsning af en lærer, 
han havde i folkeskolen. Læreren 
læste brudstykker af Don Quixote 
op for eleverne, og så bad han 
eleverne om selv at komme med 
et forslag til, hvad de syntes at 
klassens skulle læse. Lledós af-
sluttende ord var måske i sin 
enkelhed en nøgle til den gode 
undervisning: Vi undervisere er 
nødt til ikke blot at elske det, vi 
underviser i, men også dem, vi 
underviser. 

Selv om jeg personligt fandt 
den spanske kongres i Jerez de 
la Frontera ganske inspirerende, 
savnede jeg måske i højere grad 
også en lidt mere ”discipline-
rende” holdning i forhold til de 
læsetrætte unge – en holdning, 
som de måske også dybest set 
selv ville værdsætte. Vil man 
lære noget og blive til noget her 
i livet, så kræver det, at man er 
i stand til at anstrenge sig for at 
nå målet.

Der foregår en interessant de-
bat om den kinesiskfødte ame-
rikaner Amy Chua og hendes 
polemiske bog ”Battle Hymn of 
the Tiger Mother”. Bogen hand-
ler om, hvordan hun med ben-
hård disciplin opdragede sine to 
døtre til netop at anstrenge sig 
til det alleryderste for at blive 
dygtige ikke blot i skolen, men 
også til deres musiske interesser. 

De måtte ikke gå i byen eller se 
tv og blev holdt i et jerngreb af 
moderen, men trods dette har 
de senere været deres tiger-mor 
taknemmelige. 

Jeg siger ikke, at man bør følge 
Chua til punkt og prikke, men 
siden bogen har vakt så stor en 
polemik i den vestlige verden, 
skyldes det uden tvivl, at den 
rammer et ømt punkt i vores kul-
tur og udvikling. Jeg er derfor 
enig med korrespondent Anne-
Grethe Rasmussen, der introdu-
cerede bogen i dagbladet Infor-
mation (27.1.11) og i en op føl- 
gende artikel (11.2.11) skrev: 
F.eks. finder jeg hos Chua ubestri
delige pointer, som også fransk-
mændene har fattet, men som 
ikke synes sivet ind i det danske. 
Som at man ikke kommer nogen 
vegne ved bare at have det sjovt 
og får ros. At man ofte må bide 
tænderne sammen og kæmpe. I 
timevis. I dagevis. Nogle gange i 
årevis, før man bliver rigtig god 
til noget. Eller som Chua skriver, 

at mange ting først bliver rigtig 
morsomme, når man er god til 
dem. Og at voksne for det meste 
er klogere end børn.”

Problemet med den mang-
lende læselyst er, så vidt jeg kan 
se, blot et symptom på en gene-
rel ulyst til at boge den, som det 
hedder. Stadig flere dropper ud 
af ungdomsuddannelserne eller 
gider ikke videreuddanne sig 
efter studentereksamen, og det 
forudsiges, at et alarmerende 
højt antal ender på kontanthjæl-
pen. Hvorfor egentlig?

Det er ikke blot bekymrende 
for vores konkurrenceevne i den 
globaliserede verden, men det 
er også og især bekymrende for 
samfundets udvikling rent men-
neskeligt og mentalt. For hvad 
er det for mennesker, vi får med 
at gøre, som hverken er i stand 
til at informere sig om samfun-
det eller reflektere over vores 
tilværelse og vores forhold til 
hinanden? Jeg gentager: Er man 
ikke i stand til at læse, er man 
heller ikke i stand til at reflektere 
eller udtrykke sine meninger, og 
det baner vejen for det fascisto-
ide univers, hvor verdensbilledet 
er mere eller mindre sort-hvidt.

Når jeg overhovedet har grebet 
til pennen og skrevet denne kro-
nik, er det i en dyb bekymring 
over, hvad det er for en fremtid, 
mine og andres efterkommere 
vil leve i, hvis interessen for lit-
teratur og læsning går tabt. Det 
er en udvikling ikke fremad, 
men baglæns mod vores primi-
tive oprindelsesstadium. 

Hvis man vil denne kulturelle 
udmatning til livs, kræver det 
en stor kollektiv indsats ikke blot 
fra skolernes, men også fra for-
ældrenes, Undervisningsmini-
steriets, bibliotekernes og de 
eksisterende bogforlags side, el-
ler som en af foredragsholderne 
på den spanske kongres konklu-
derede: Vi er nødt til at lave en 
læse-revolution! 
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Diskussion

Tema om evaluering  
– hvorfor så negativt?
Nummer 9 rummer et stort evalueringstema. Lederen slår 
temaet an, på side 3 giver artiklen ”Ekspert sår tvivl om 
undersøgelser” et indledende overblik over temaet med en 
samling kritiske og negative klip fra artiklerne, der følger 
på siderne 10-17.

Jeg synes, det både er relevant og tiltrængt, når Gymna-
sieskolen tager emnet op. Hvad der til gengæld falder mig 
lidt mere for brystet, er den nærmest systematiske redak-
tionelle nedgørelse af evalueringer med videre. Som nævnt 
er artiklen på side 3 er opsamling af udelukkende negativ 
kritik: Hvad undersøgelser ikke kan bruges til, hvorfor 
standardspørgeskemaer er af det onde, at kriterierne for, 
hvad der måles, er uklare, hvordan undersøgelsers resul-
tater kan misbruges af ledelsen etcetera.

Artiklerne i selve temaet side 10-17 synes jeg i grunden, 
giver et godt billede af, hvad der sker på evalueringsområ-
det i de gymnasiale uddannelser for tiden. Der er mange 
positive oplysninger: Det er vigtigt, at lærere og elever har 
ejerskab til undersøgelserne, nytten af kvalitative elemen-
ter i en overvejende kvantitativ undersøgelse, den gavn, 
man kan have af at lade skolerne sammenligne sig, bench-
marking, hvordan man følger op på undersøgelserne med 
mere. Det kan derfor undre, når de tre artikler alligevel 
forsynes med overskrifter, vignetter, fremhævelser og bil-
ledtekster, der stort set udelukkende fokuserer på negativ 
kritik, for eksempel side 11: ”Det virker lidt kunstigt, når 
man via benchmarking pludselig udnævner en skole til at 
have de bedste elever. Det er jo rent nonsens, at man skulle 
kunne sammenligne på den måde” eller ”Der mangler et 
lokalt præg i undersøgelsen. Firmaet har jo ikke spurgt ind 
til, hvad vi gerne vil undersøge” (side 15.)

Jeg synes som læser, at man har krav på, at overskrifter, 
appetizers, rubrikker faktisk afspejler det, artiklerne hand-
ler om. Det kommer til at virke sært unuanceret, når stort 
set samtlige eyecatchers  på temasiderne om evaluering er 
negative. Det er fint med en kritisk tilgang til stoffet, men 
man skal vel også være tro mod artiklernes indhold? 

Selvom Undervisningsministeriet angiveligt ikke har 
meldt ud på forhånd, hvad formålet med elevtrivselsunder-
søgelsen er, så er der faktisk temmelig mange skoler, der 
helt af sig selv har fundet ud af, at resultaterne kan bruges 
til at gøre skolen, undervisningen, det sociale miljø, ind-
retning og så videre bedre! Og rigtig mange skoler har også 
fundet ud af, at benchmarking er en god ide, både hvis man 
gerne vil have sine trivselsresultater nuanceret ved at sam-
menligne med andre skolers resultater, men også hvis man 
gerne vil samarbejde tættere med andre skoler om at for-
bedre undervisningsmiljøet.

Peter Schroeder
Kvalitetskoordinator på EUC Nordvestsjælland og 
FU-medlem i kvalitetsnetværket 
Uddannelsesbenchmark.dk

Nye tiltag skal gøre sprog 
mere spændende
En lille kommentar til Sigrid Jørgensen ”Lær fremmedsprog, 
mens du er under uddannelse” (Gymnasieskolen 2. juni 
2011, side 38). 

Jeg skal beklage, at mit synspunkt ikke står helt klart i 
artiklen i Berlingeren. Journalisten spurgte mig: ”Hvorfor 
tror du ikke, at det er så sexet længere at vælge sprog i 
gymnasiet?”. Mit svar var, at samfundsfag er kommet ind 
som en ”gøgeunge” med reformen og har suget eleverne 
væk fra sprog. Det samme sagde jeg på den konference, hvor 
den omtalte rapport blev offentliggjort. Det har i sig selv 
betydet, at mange elever altså vælger sprog fra, hvor de 
tidligere (før reformen) i højere grad kom af sig selv.

Det har betydet, som jeg ser det, at sprog er kommet i en 
vanskeligere situation. Den kan ændres ved, at vi ”tvinger” 
eleverne tilbage til sprog, men måske også ved, at vi gør 
sprogundervisningen mere spændende gennem nye arbejds-
former, gennem en stærkere integration med de øvrige fag 
i studieretningerne og gennem større internationalisering. 
Sådanne tiltag arbejder vi intensivt på her på Nørre Gym-
nasium.

Jens Boe Nielsen
Formand for Gymnasieskolernes Rektorforening
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Lønninger i din 
pensionskasse
Jyllands-Posten (JP) og en række andre medier omtalte 28. 
maj 2011 lønningerne til medarbejderne i de danske pen-
sionskasser. Der var blandt andet lavet en sammenligning 
af de gennemsnitlige lønninger for 2010. Din pensions-
kasse stod øverst i sammenligningen over gennemsnitsløn-
ninger i 2010 sammen med de to andre pensionskasser i 
Unipension. Placeringen skyldes først og fremmest nogle 
af branchens absolut bedste afkast i både 2009 og 2010.

Gennemsnitslønnen til vores medarbejdere i 2010 var på 
knap en million kroner. Det var den, fordi vi i Unipension 
tjente 2 milliarder mere til vores medlemmer end branchen 
i gennemsnit. Havde vores afkast været 10,8 procent, som 
var branchens gennemsnitlige afkast i 2010, havde vores 
lønninger også været gennemsnitlige for branchen; nemlig 
735.000 kroner (i JP’s sammenligning er pensionskassernes 
gennemsnitsløn 734.445 kroner).

Forskellen mellem vores medarbejderes gennemsnitsløn 
og branchens gennemsnitsløn i 2010 er den bonus, som 
medarbejderne i investeringsafdelingen har fået. Den udgør 
langt under 1 procent af de 2 milliarder, som vores medlem-
mer har fået i merafkast i 2010 sammenlignet med bran-
chens gennemsnit. 

I MP var investeringsafkastet i 2010 på ikke mindre end 
13,5 procent mod et gennemsnitsafkast i branchen på 10,8 
procent.

I pensionskasserne under Unipension forvalter vi primært 
medlemmernes pensionsmidler internt. Det betyder, at vores 
investeringsmedarbejdere tæller med i det løngennemsnit, 
som JP har beregnet. Vores investeringsmedarbejdere er 
højt specialiserede og meget eftertragtede, og de trækker 
naturligvis løngennemsnittet op. De langt større udgifter, 
som andre pensionskasser har til ekstern forvaltning af 
medlemmernes pensionsmidler, tæller ikke med i deres 
løngennemsnit, og det giver selvfølgelig et skævt billede. 
Og det skal bemærkes, at ekstern forvaltning som regel er 
dyrere end intern forvaltning.

I sammenligningen ser det ud, som om vi i pensionskas-
serne under Unipension har forskellige gennemsnitsløn-
ninger. Det er ikke tilfældet. Forskellene skyldes ene og 
alene, at man i årsrapporterne skal gøre medarbejderne op 
i hele tal, mens vi i virkeligheden fordeler lønningsomkost-
ningerne på decimaler. Vi har fælles medarbejdere, som 
varetager fælles opgaver.

Med til historien hører også, at vi de senere år har gen-
nemført en generel professionalisering af administrationen 
og rekrutteret højt specialiserede medarbejdere. For eksem-
pel har vores nuværende investeringsafdeling kun tre år 
på bagen, og de har allerede bevist deres værd. Der er 
desuden gennemført organisatoriske ændringer i 2010, som 
har medført ekstraordinære fratrædelsesgodtgørelser, som 
også trækker gennemsnitslønningerne op.

Sigrid Jørgensen
Formand for bestyrelsen i MP Pension

Hf og ansvarlighed

Under overskriften ”Et hug til ansvarsløse voksne” havde 
Lone Nørgaard et indlæg (Gymnasieskolen 10) mod ”næsten 
lektiefrit hf på Tønder Gymnasium”.

Lone Nørgaard ønsker et opgør med ”mantraet om, at det 
skal være sjovt at lære.” Der skal lektier til – og det må 
gerne opleves som ”dødssygt!” Læreren skal være en auto-
ritet, og hvis eleverne ikke kan indordne sig, må de finde 
”andre græsgange,” hvor de ”kan pleje lystprincippet.” Så 
vi skal fortsætte med at give (dødssyge) lektier for, så under-
visningen, som Lone Nørgaard husker denne fra ”såvel mine 
gymnasie- som universitetsår,” kan fortsætte, uanfægtet 
af hvad der måtte være sket siden.

Det må vel være en joke?

Ole Kamp Hansen, inspektor
Tønder Gymnasium

Statens Legatbolig i Paris
Der indkaldes hermed til ansøgninger for ophold i 
statens Legatbolig i Paris for 2012.

statens Legatbolig i Paris administreres af en stif-
telse med navn efter boligens givere, Ludvig Preetz-
mann-Aggerholm og Hustru. stiftelsens formål er at 
give danske kunstnere og forskere mulighed for et 
ophold i Paris. 

Ansøgere, hvis projekt har en konkret tilknytning til 
Paris, vil blive givet prioritet.

Boligen m. opholdsstue, sovealkove, badeværelse 
og køkken i 3, Rue de la Perle, 75003 Paris, er fuldt 
møbleret og udstyret til 2 personer. Huslejen er 
1.120 euro pr. måned inkl. varme, lys og telefonabon-
nement (retten til prisjustering forbeholdes).

For at tilgodese flest mulige ansøgere tildeles op-
hold som regel kun for én måned. 

Ansøgningsprocessen foregår elektronisk fra 
denne adresse: http://www.ambparis.um.dk/da/
menu/omos/statensLegatboligiParis/.

Ansøgninger om ophold i legatboligen i 2012 bedes 
indsendt inden onsdag den 14. september 2011. 

Tildeling af legatboligen forventes afgjort primo 
november 2011. Besked om tildeling/afslag vil blive 
sendt pr. e-mail til samtlige ansøgere.
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FAGLiG inFoRMATion

Ferietid!
Ansat fra august 2010
Hvis du er ansat på det almene gymnasium/hf, skal du 
ifølge overenskomsten holde ferie fra og med den 4. juli 
til og med den 5. august 2011. 

Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn, vil du 
ikke få udbetalt din sædvanlige løn i skolens sommerfe-
rie.

Der er en række andre muligheder for at få dækket den 
manglende løn:
–  Feriekort med feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver.
–  Feriedagpenge fra din arbejdsløshedskasse (MA). 

Hvis du har optjent feriedagpenge, har du medio april 
2011 fået besked fra MA. For at få udbetalt feriedag-
penge skal du opfylde en række betingelser – læs mere 
på MA’s hjemmeside www.ma-kasse.dk under ”Regel-
guiden”.

–  Arbejdsløshedsdagpenge. Rækker din egen optjente 
ferie inklusive dage med feriedagpenge ikke til hele 
ferien, kan du efter at have afholdt disse få dagpenge 
som ledig, hvis du er tilmeldt jobcenteret og er arbejds-
søgende.

At ansøge om feriedagpenge
Du finder en ansøgning om feriedagpenge på MA’s selv-
betjening under ”Min ferie”, som du finder via MA’s 
hjemmeside www.ma-kasse.dk. 

Er du i arbejde, skal MA senest have ferieansøgningen 
inden 31. maj 2012. Er du ledig, skal du melde ferie til 
jobcentret mindst 14 dage i forvejen. MA skal have 
besked senest på første feriedag.

Ansat fra august 2011
Hvis du bliver ansat den 1. august, begynder du din 
ansættelse med 5 dages ferie som følge af den tvungne 
ferieperiode. 

Du modtager ikke løn for denne periode, men kan hol-
de egen optjent ferie og ferie med feriedagpenge, hvis du 
har ret til det (se ovenfor). Har du ikke mere ferie til gode 
(egen ferie eller dage med feriedagpenge), kan du få 
almindelige dagpenge, hvis du er tilmeldt jobcenteret og 
er jobsøgende.

Du kan få yderligere oplysninger om feriedagpenge og 
dagpenge på www.ma-kasse.dk under ”Regelguiden”.

Du kan læse mere om de generelle regler om ferie i den 
gymnasiale sektor på GL’s hjemmeside www.gl.org.

Vikaransættelse 
En række af GL’s medlemmer bliver ansat tidsbegrænset 
– altså med en slutdato for ansættelsen.

Hvis du ansættes for en periode, der er længere end en 
måned og med en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 
8 timer om ugen, skal du have et ansættelsesbrev.

Der er forskellige vilkår på hhv. det almengymnasiale 
område (det almene gymnasium, 2-årigt hf, studenter-
kursus og hf på VUC) og det erhvervsgymnasiale område 
(hhx og htx).

Vikaransættelse ved almene gymnasier, VUC, 
studenter- og hf-kurser
Overenskomsten beskriver, i hvilke sammenhænge der 
kan anvendes tidsbegrænsede ansættelser. 

Tidsbegrænset ansættelse kan være begrundet i, at 
fastansatte medarbejdere er fraværende pga. barsel, syg-
dom, orlov, ferie, borgerligt ombud og lignende. Det kan 
også være begrundet i særlige, tidsbegrænsede projekter.

Almindelig usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud 
af studieretninger, timerester mv. kan ikke begrunde 
tidsbegrænset ansættelse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din vikaransættelse er 
korrekt, eller du i stedet skulle være fastansat, skal du 
kontakte skolens tillidsrepræsentant.

Du kan læse om lønforhold og arbejdstid for lærere i 
det almene gymnasium mv. på GL’s hjemmeside, www.
gl.org.

Vikaransættelse på hhx og htx 
Der er ikke i overenskomsten eksplicitte regler om, i hvil-
ke sammenhænge der kan ske tidsbegrænset ansættelse. 
Fastansættelse er den normale ansættelsesform.

Skolerne anvender tidsbegrænset ansættelse i forbin-
delse med barsel, orlov mv., men også når de har ’timere-
ster’ eller enkeltstående forløb.

Der kan efter loven om tidsbegrænset ansættelse højst 
ske 2 forlængelser af en tidsbegrænset ansættelse på 
erhvervsgymnasierne.

Der kan ske tidsbegrænset ansættelse på to forskellige 
måder; man kan ansættes som timelønnet lærer efter 
Finansministeriets timelønscirkulære, eller man kan bli-
ve ansat i en tidsbegrænset stilling på overenskomstvil-
kår, evt. i en deltidsstilling.

Hvis du bliver ansat i et vikariat med under 680 timer, 
vil du blive ansat med vilkår efter Finansministeriets 
timelønscirkulære. Hvis du skal arbejde mere end 680 
timer på årsbasis, vil du blive ansat efter AC-overens-
komstens almindelige bestemmelser, herunder arbejds-
tidsreglerne for de fastansatte lærere på hhx eller htx.

Du kan læse mere om de to former for ansættelse på 
GL’s hjemmeside, www.gl.org.
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Før du ansættes
Har du fået tilbudt et nyt job, så kontakt tillidsrepræsen-
tanten på skolen/kurset, før du siger ja til at blive ansat. 

Lønnen er til forhandling ved enhver nyansættelse. 
Forhandlingen og indgåelsen af en lønaftale foregår mel-
lem skolens/kursets ledelse og tillidsrepræsentanten. 
Lærere kan ikke selv indgå lønaftaler, det er kun tillids-
repræsentanten, der har denne kompetence.

Lønforhandlingen handler om, hvilke lokale kvalifika-
tionstillæg og funktionstillæg du skal have fra ansættel-
sen, hvilke forhåndsaftaler du er omfattet af mv. Endvi-
dere sikrer tillidsrepræsentanten, at du indplaceres rig-
tigt i forhold til din lønanciennitet på basislønskalaen og 
får de centralt aftalte tillæg, som du er berettiget til i 
henhold til overenskomsten. Tillidsrepræsentanten vil 
også kunne hjælpe dig med andre spørgsmål, som rejser 
sig i forbindelse med ansættelsen.

Kommer du fra en anden stilling, så sig ikke op, før 
vilkårene for dit nye job er endeligt aftalt.

GL’s sekretariat kan besvare spørgsmål om dine løn- 
og ansættelsesvilkår i øvrigt.

Din GL-kalender
Du har lige efter påske modtaget din GL-kalender for 
næste skoleår. Nogle få lærere har oplevet, at der mangler 
nogle uger i kalenderen. Hvis din kalender mangler sider, 
bedes du sende mail med navn og adresse og telefon-
nummer til gl@gl.org, så sørger vi for, at du får en ny 
kalender, og aftaler, om vi evt. skal have din kalender 
retur (du får en svarkuvert at sende kalenderen retur i).

God sommer
Hovedbestyrelsen og sekretariatet ønsker alle en rigtig 
god sommer! Sekretariatet er åbent hele sommeren, men 
i ugerne 26-32 lukker telefonerne kl. 14.

Nyt job – sige op?
Overenskomstansatte gymnasielærere, der er fastansat, 
følger funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Hvis man selv siger op, er varslet én måned til udgan-
gen af en måned, og opsigelsen skal ske skriftligt. Hvis 
man for eksempel har fået nyt arbejde pr. 1. august 2011, 
skal man senest den 30. juni 2011 sige sit gamle arbejde 
op til fratrædelse den 31. juli 2011. Hvis man i god tid 
ved, at man har fået nyt arbejde den 1. august, behøver 
man naturligvis ikke at vente med at sige op til den 30. 
juni til fratrædelse den 31. juli. Det vil være venligt over 
for skolen/kurset, man forlader, at sige op så tidligt som 
muligt (men altså stadig til fratrædelse den 31. juli), så 
skolen/kurset har mulighed for at planlægge næste sko-
leår – eventuelt slå stillingen op og få den besat inden 
skoleåret starter.

Man bør ikke sige sit gamle arbejde op, før man er helt 
sikker på, at man har fået det nye – og fået denne sikker-
hed skriftligt. Hvis man får denne sikkerhed efter den 30. 
juni, kan man ikke formelt nå at sige op til fratrædelse 
den 31. juli. I givet fald må man forhandle med den skole, 
man forlader, om man alligevel kan få lov til at fratræde 
den 31. juli, men det er altså ikke en ret, man har.

Formelt gælder opsigelsesvarslet også, hvis man siger 
op, inden man er tiltrådt en stilling. Hvis man søger flere 
stillinger, siger ja til en og derefter får tilbudt en, man 
hellere vil have (rektorer og forstandere i visse egne af 
landet kan bekræfte, at det sker), skal man altså sige den 
første stilling op med normalt varsel. Og formelt kan man 
først sige op, når man er tiltrådt i stillingen, dvs. efter 
den 1. august. Hvis situationen opstår, må man tale med 
den skole/det kursus, man har sagt ja til et job på. Rek-
tor/forstander vil utvivlsomt synes bedre om at få besked 
så tidligt som muligt, og man vil formodentlig i langt de 
fleste tilfælde kunne blive frigjort til den 1. august. Men 
det er afgørende, at man får en formel aftale om ikke at 
tiltræde.

Tiltræd ikke en stilling – og sig ikke en evt. nuværende 
stilling op– før lønnen er aftalt for den nye ansættelse. Det 
er tillidsrepræsentanten, der skal forhandle evt. løntillæg 
for nye ansatte. På GL’s hjemmeside er oversigt over tillids-
repræsentanter.
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GL-E-kuRsusnyT

Fransk

Regionalkursus for fransklærere
Dorte Myrup og Søren Kuhn præsenterer deres dvd ”Visages du 
Vietnam” med tilhørende cd-rom og giver forslag til anvendelse 
i undervisningen.
De 24 videosekvenser/autentiske interviews med vietnamesere 
på dvd’en giver et nuanceret billede af Vietnam både kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk. De kan bruges på alle niveauer 
med mulighed for danske/franske undertekster, aflytning uden 
undertekst. De er velegnede til tværfagligt samarbejde.  
På cd-rom’en findes opgaver, stillbilleder til videosekvenserne, 
historisk tidstavle, tekstmateriale, m.m.
Flere oplysninger på info@visagesduvietnam.dk. 
Tid/sted: To. d. 8. sept. 2011, kl. 14-17 på Langkær Gymnasium, 
Tilst. 
Minimum 12 deltagere. 
Pris: 200 kr. – betales kontant ved kurset.
Tilmelding: josetteporet@hotmail.com senest d. 25. august.

Geografi

Geologisk kursus i Tjekkiet og Slovakiet 
Tid og sted: Tjekkiet og Slovakiet, fra 6.10. til 14.10.2011.
Program: Besøg af brunkulsforekomster i NV-Tjekkiet, diverse 
lokaliteter i Slovakiet: miner, drypstenshule i Tatrabjergene, 
bestemmelse af bjergarter, besøg på vandkraftværk m.m. Detal-
jer kan ses på http://gle.gl.org under kurset i dets fag.
Målgruppe: Undervisere i (natur)geografi i gymnasiet og hf samt 
studerende i ingeniørgeologi på DTU.
Tilmelding: Niels Hoedeman, Center for Arktisk Teknologi, DTU, 
på tlf. 4525 2166 eller på nih@byg.dtu.dk senest 15. august 
2011.
Pris: 3.900 kr. Prisen inkluderer rejsen, entrebilletter, overnat-
ning i dobb.værelse og fuld pension undt. morgenmad og fro-
kost på første rejsedag. Tillæg for enkeltværelse 1.000 kr. 

Historie

Temadag om KS – muligheder og udfordringer 
Historielærerforeningen, Religionslærerforeningen og FALS 
samarbejdede i 2010 om et udviklingsprojekt inden for rammer-
ne af kultur- og samfundsfagsgruppen (KS). Turen er nu kommet 
til at afholde en række regionalkurser under overskriften ”KS – 
muligheder og udfordringer”, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på 
almen dannelse, lektielæsning, skriftlighed og værkstedsunder-
visning.
Tidspunkt: 12. september 2011: Aalborg Katedralskole.
20. september 2011: Nyborg Gymnasium.
Begge dage fra kl. 9.30 til kl. 15.30.
Pris: 750 kr. 
Kurset oprettes kun, hvis der er mere end 30 interesserede.
Tilmelding: Senest d. 1. september 2011 til Marie-Louise Bach 
(ml@nyborg-gym.dk). Angiv venligst dato samt antal deltagere.

Religionslærerforeningen

Feltarbejde, teori og metode
Tid og sted: Onsdag d. 31.8.2011 på Helsingør Gymnasium. 
Program:
 9.00-11.30:  Feltarbejde i folkekirken, ved Cecilie Rubow, KU.
11.30-12.00:  Fagkonsulent Martha Haahr orienterer om fagets 

status.
13.00-16.00:  Feltarbejde, en manual, med eksotisk udblik på 

det religiøse landskab i Thy, ved René Dybdal 
Pedersen, AU. 

Formål: Muligheder og faldgruber ved feltarbejde. 
Målgruppe: Religionslærere i gymnasiet, på hf og VUC, men 
også andre interesserede kolleger.
Tilmelding skal ske via EMU: http://www.emu.dk/gym/fag/re/
foreningen/kursustilmeld.html.
Pris: 750 kr. (pris for ikke-medlemmer af religionslærerforenin-
gen: 1.050 kr.) 
Betaling senest 20.8. til Helsingør Gymnasium, mærket Regio-
nalmøde om feltarbejde.
Hele annoncen i detaljer kan ses på http://gle.gl.org under kur-
set i dets fag.

Kontakt GL-E på gl-e@gl.org. Husk, du altid kan se det 
aktuelle kursustilbud fra GL-E og de faglige foreninger på 
GL-E’s hjemmeside, http://gle.gl.org og på EMU’en, 
http://efteruddgym.emu.dk/

KURSER I FAGENE

Gymnasieskolen bringer kursusannoncer 
fra GL-E og de faglige foreninger.

De skal maks. indeholde 750 enheder inkl. mellemrum. 
Et mere udførligt program kan bringes på gle.gl.org. 
Send din annonce til GL-E’s kursus sekretær Inge Nørgaard 
senest 8. august kl. 14.00 på gl-e@gl.org.
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Feriehus, Sydafrika

oplev sydafrikas rige dyreliv fra terras-
sen på dit eget feriested. Huset græn-
ser direkte op til kruger nationalpark, 
men ligger i et beskyttet ferieområde. 
Huset har 6 sovepladser, 2 badevæ-
relser, aircon., satellit-tv etc. se huset 
på hjemmesiden www.marloth-park.dk. 
Pris fra 3.900 per uge. 
Peter Ferdinand, 5595 0043
peter@ferdinand.dk

www.grupperejsebureauet.dk – tlf.: 4494 6090                       - det er os du kommer tilbage til…           

 B A R C E L O N A
 L O N D O N

 B E R L I N
 P R A G

 L I S S A B O N
 M A D R I D

 R O M
 PA R I S

 M A L A G A
 D U B L I N

- ALLE EUROPÆISKE BYER

OPLEVELSE
FORANDRING 
SAMARBEJDE

NY  V IDEN
Vi koncentrerer os om rejsens 

planlægning og gennemførelse,

- så du kan koncentrere dig om 
det faglige indhold

STUDIEREJSER  I  EUROPA

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

kr.  1.335,-Berlin fra kr. 770

Cesky Raj (Action eller ski) fra kr. 1.335

Prag 6 dg./3 nt. fra kr. 1.055

Tyskland naturcamp fra kr. 1.430

Krakau 6 dg./3 nt. fra kr. 1.125

Warszawa 6 dg./3 nt. fra kr. 1.125

Budapest 6 dg./3 nt. fra kr. 1.110

NYT: VI TILBYDER OGSÅ LONDON!

Kontakt os: www.vm-rejser.dk
36 98 19 39 & 75 16 42 15

7765Berlin   fra kr.       765

Cesky Raj  6 dg./3nt. fra kr.   1.395

Prag  6 dg./3 nt. fra kr.   1.109

Krakow  6 dg./3 nt. fra kr.   1.190

Warszawa  6 dg./3 nt. fra kr.   1.250

Budapest  6 dg./3 nt. fra kr.   1.315

London  6 dg./3 nt. fra kr.   1.605

10 % På CesKy Raj sePt./OKt.!
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REJSEANNONCER

Formidabel udsigt. 
140 m² hus i naturskønne 
omgivelser i Odsherred

stor køkkenhave, frugtbuske, frugttræ-
er, væksthus/vinterhave 28 m².
150 m fra isefjorden, udsigt til kattegat, 
gåafstand skov. Bil nykøbing sj. 12 min., 
Holbæk 25, Roskilde 45, københavn godt 
1 time. Attraktivt lokalområde, kunst, 
kultur, økologi, gårdbutikker m.m.
2279 9032
www.home.dk
sag: 219V00004

Cahors 
– Montpezat de Quercy

Renoveret hus til fire personer i fredet 
middelalderby. Hyggelig udenomsplads, 
lille gård og balkon. 5 min. til byens fine 
udendørs swimmingpool. Dejligt land-
skab. interessante udflugtsmuligheder. 
Ledige uger: Juni, uge 28, aug. sept. okt. 
Tlf. +45 4045 7027
www.skotting.dk

FRA LÆSER TIL LÆSER

Her kan indrykkes ikke-erhvervsmæs-
sige annoncer samt salg af lejligheder, 
huse og grunde. Maks. 40 ord plus over-
skrift. Teksten (helst pr. e-mail til 
gymnasieskolen@gl.org) samt betalingen 
kr. 150,- inkl. moms (indsat på bladets 
bankkonto i Danske Bank 4180-3119-
416-264) skal være på redaktionen 
senest dagen før deadline (se deadlines 
andetsteds i bladet eller på 
www.gymnasieskolen.dk).

Ferielejlighed centralt i 
Athen

Hold ferie i skøn 3 v. lejlighed på 85 m² 
med 2 store altaner. Tæt på caféliv og 
nogle af byens hotteste spiserestau-
ranter og kun et kvarters gang til indre 
centrum. Perfekt sommer som vinter. 
Fra 5 dage. se selv billederne.
post@athen4u.dk
www.athen4u.dk

Godt sommerhus i Holløselund 
ved Tisvilde udlejes

110 m² med stor stue med brændeovn 
og 4 værelser. 4-6 sovepladser. stor dej-
lig grund. Tæt på dejlig natur og 1 km til 
strand. 
Pris 3.000 kr. pr. uge plus forbrug.
lisbethlittrup@hotmail.com

Skøn lille andelslejlighed på 
Østerbro til salg

Lys, hyggelig 1½ vær. andelslejlighed 
i Faksegade til salg. Lejligheden er på 
48 m², har separat køkken og badevæ-
relse. Trægulve, hvide vægge og stuk. 
Perfekt studielejlighed, fx forældrekøb.
Andelsprisen er 600.000 kr., boligaf-
giften er på 2.064 + tv, internet og for-
brug.
rgmc@roskilde-gym.dk
eller 2251 8106

Småland uge 27 
– ved sø og skov

skøn villa på 120 m² i udkanten af lille 
skovby udlejes til gode mennesker 
(uden dyr). 100 m til uvasjön, skoven i 
baghaven og 600 m til købmanden. En-
kelte naboer. op til 8 sengepladser, bad, 
el, vaskemaskine, brændeovn, kano. 
Pris: 2.900-3.900/uge (alt inkl.). 
kun ledigt i uge: 27, 34-36, 42.
http://www.villauva.dk 
tauris@mail.dk
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STILLINGER

Udgivelse og deadline 
for de næste numre

12 Deadline: 8. auugust kl.14.00 
 Udkommer 18. august

13 Deadline: 22. auugust kl.14.00 
 Udkommer 1. september

14 Deadline: 5. september kl.14.00 
 Udkommer 15. september

15 Deadline: 19. september kl.14.00 
 Udkommer 29. september

16 Deadline: 3. oktober kl.14.00 
 Udkommer 13. oktober

17 Deadline: 17. oktober kl.14.00 
 Udkommer 27. oktober

18 Deadline: 31. oktober kl.14.00 
 Udkommer 10. oktober

Gammel Hellerup Gymnasiums hidtidige uddannelseschef er blevet udnævnt til 
vicerektor, og derfor søger vi en uddannelseschef med tiltræden 1. august 2011. 
Uddannelseschefen indgår i et ledelsesteam på fire personer. Fordeling af opgaver 
i ledelsen vil blive endelig fastlagt efter ansættelse af den nye uddannelseschef.

GHG er centralt placeret i Gentofte kommune tæt på Hellerup station. Gymnasiet 
har i de senere år haft stor søgning af nye elever. Vi har over 900 elever og knapt 
100 ansatte. 

Vi søger en leder, der sammen med medarbejdere og den øvrige ledelse har lyst 
og vilje til at indgå i et aktivt og udviklingsorienteret fællesskab. Gode samarbejd-
sevner og administrative kompetencer skal også være naturlige for dig. Vi tilbyder 
et spændende arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder. Du kan læse mere 
om skolen på www.ghg.dk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finans-
mini-steriet og GL, pædagogiske ledere.

Hvis du har spørgsmål til den opslåede stilling, kan du kontakte rektor Jørgen 
Rasmussen på 4511 5161.

Send din ansøgning til adm@ghg.dk. Ansøgningsfrist 24. juni 2011. Vi forventer at 
holde ansættelsessamtaler i uge 26.

Uddannelseschef til
Gammel hellerUp GymnasiUm

Svanemøllevej 87  .   2900 Hellerup  .   adm@gHg.dk  .  T. +45 4511 5151  .  F. +45 Gammel hellerUp 

LET DIN  JOBSØGNING
MED EN JOBAGENT

Gymnasieskolejob.dk er Gymnasieskolernes Lærerforenings 
egen jobportal. Her kan du oprette din personlige jobagent, 
som finder de jobannoncer, der passer præcis til dig og 
dine kvalifikationer.

Jobagenten sender dig løbende e-mails med links til de 
jobannoncer, der er relevante for dig og dine ønsker.

Opret din personlige jobagent på bare 30 sekunder.

Gymnasieskolejob.dk sikrer dig en række relevante 
funktioner, der hjælper til at planlægge din karriere.
Gymnasieskolejob.dk er en del af Profiljob.dk 
netværket, som er et samarbejde mellem 15 af  
Danmarks mest betydningsfulde ledere og specia- 
listers faglige organisationer.

Deltagelsen i Profiljob.dk netværket betyder, at du  
ikke alene kan modtage dine karriere-relevante job-
annoncer fra Gymnasieskolejob.dk, men også kan 
modtage dine karriere-relevante jobannoncer fra de 
øvrige jobportaler, når du har oprettet din jobagent  
på Gymnasieskolejob.dk. 

I udviklingen af Gymnasieskolejob.dk har vi udnyttet 
vores viden til at udvikle en jobportal, der er tilpasset 
dig, din situation og dine jobønsker.

Mere end 25.000 jobsøgere har allerede oprettet deres 
personlige jobagent i Profiljob.dk netværket.

RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER partner i profiljob.dk netværket

Opret derfor en jobagent på www.Gymnasieskolejob.dk

66168–Gymnasieskolen 1/2 side.indd   1 07/01/08   11:36:51
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”Vi startede med at bruge Lectio i 
efteråret 2009 og siden august 2010 
har vores HHX afdeling kun brugt Lectio. 
Vi sprang ud i Eksamensmodulet uden 
megen hjælp, og det er gået rigtig godt.

Vi er glade for at benytte Lectio Eksamen-
smodul. Det er altid at fortrække kun at 
benytte ét system samlet i stedet for at 
have flere administrative systemer, fordi 
alle elevoplysninger i forvejen ligger i 
systemet. Det er også med til at lette det 
administrative arbejde. 

Det forløb fint med oprettelsen af 
prøvehold. Dog kunne vi godt ønske os 
at have mulighed for at kunne registrere 
arbejdsdage for Dio og Erhvervscase. Det 
ville være praktisk at kunne definere, 
hvilket lokale der er eksamenslokalet, og 
hvilket der er forberedelseslokalet.

Vi er glade for oversigten over elevernes 
udtræk og verifikationen af denne. Her 

er advarslerne gode, og hjælper med at 
få løst eventuelle problemer. 

Eksamensplanlægningsprogrammet 
er intuitivt, og det var nemt at trække 
eksamensbrikkerne på plads i eksamens-
planen. Når vi har mødt udfordringer, 
har vi ringet til Lectiosupport, der har 
givet os den hjælp, vi havde brug for.

Lectio giver nogle flotte udskrifter. Vi har 
især benyttet os af samlet dagsrapport, 
som giver et enkelt og overskueligt 
overblik over en ønsket periodes 
eksamensaktiviteter. Derudover har vi 
brugt udskrifter af Labels meget, da de 
er nyttige ved de skriftlige eksamener. 

Kommunikationen med XPRS har kørt 
uden problemer. Også Offentliggø-
relsen af eksamener i Lectio har været 
behagelig og nem. Der vil selvføl-
gelig altid være henvendelser, men da 
alle eksamener nu står i lærernes og 

elevernes skemaer får vi færre af dem. 

Det er meget positivt, at eleverne kan 
se ændringer i deres eksamensplan 
med det samme. Det har været tidsbe-
sparende, at vi i år ikke skulle udskrive 
og pakke kuverter for hver rettelse vi 
har foretaget i eksamensplanen, som 
vi tidligere har gjort. Vi har ikke printet 
nogen eksamensplaner i år.

Vores tidligere system har vi brugt i 
mange år, så derfor er vi selvfølgelig 
trygge ved det gamle. Til gengæld er det 
spændende med et helt nyt system, som 
har været til at bruge uden vejledning. 
Dette er jo et lærings år, og ikke to år er 
ens i eksamensperioden. Det er nyt, og 
man skal tænke anderledes med Lectio 
– på en god måde.  Det er dét, som 
gør det udfordrende. Vi er spændte på 
resten af eksamensforløbet, men regner 
bestemt med, at den sidste tid vil forløbe 
uden problemer.” 

Administrationsleder Irene Kaas og Uddannelsessekretær Line Gade fra Skive 
Handelsskole fortæller om erfaringerne med Lectio.

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul

MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - E-mail: lectio@macom.dk - Web: www.macom.dk

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

I skoleåret 2010/11 anvendes Lectio af 154 skoler, hvoraf 127 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk

Opbygningen af Lectio

”Vi startede med at bruge Lectio i 
efteråret 2009 og siden august 2010 
har vores HHX afdeling kun brugt Lectio. 
Vi sprang ud i Eksamensmodulet uden 
megen hjælp, og det er gået rigtig godt.

Vi er glade for at benytte Lectio Eksamen-
smodul. Det er altid at fortrække kun at 
benytte ét system samlet i stedet for at 
have flere administrative systemer, fordi 
alle elevoplysninger i forvejen ligger i 
systemet. Det er også med til at lette det 
administrative arbejde. 

Det forløb fint med oprettelsen af 
prøvehold. Dog kunne vi godt ønske os 
at have mulighed for at kunne registrere 
arbejdsdage for Dio og Erhvervscase. Det 
ville være praktisk at kunne definere, 
hvilket lokale der er eksamenslokalet, og 
hvilket der er forberedelseslokalet.

Vi er glade for oversigten over elevernes 
udtræk og verifikationen af denne. Her 

er advarslerne gode, og hjælper med at 
få løst eventuelle problemer. 

Eksamensplanlægningsprogrammet 
er intuitivt, og det var nemt at trække 
eksamensbrikkerne på plads i eksamens-
planen. Når vi har mødt udfordringer, 
har vi ringet til Lectiosupport, der har 
givet os den hjælp, vi havde brug for.

Lectio giver nogle flotte udskrifter. Vi har 
især benyttet os af samlet dagsrapport, 
som giver et enkelt og overskueligt 
overblik over en ønsket periodes 
eksamensaktiviteter. Derudover har vi 
brugt udskrifter af Labels meget, da de 
er nyttige ved de skriftlige eksamener. 

Kommunikationen med XPRS har kørt 
uden problemer. Også Offentliggø-
relsen af eksamener i Lectio har været 
behagelig og nem. Der vil selvføl-
gelig altid være henvendelser, men da 
alle eksamener nu står i lærernes og 

elevernes skemaer får vi færre af dem. 

Det er meget positivt, at eleverne kan 
se ændringer i deres eksamensplan 
med det samme. Det har været tidsbe-
sparende, at vi i år ikke skulle udskrive 
og pakke kuverter for hver rettelse vi 
har foretaget i eksamensplanen, som 
vi tidligere har gjort. Vi har ikke printet 
nogen eksamensplaner i år.

Vores tidligere system har vi brugt i 
mange år, så derfor er vi selvfølgelig 
trygge ved det gamle. Til gengæld er det 
spændende med et helt nyt system, som 
har været til at bruge uden vejledning. 
Dette er jo et lærings år, og ikke to år er 
ens i eksamensperioden. Det er nyt, og 
man skal tænke anderledes med Lectio 
– på en god måde.  Det er dét, som 
gør det udfordrende. Vi er spændte på 
resten af eksamensforløbet, men regner 
bestemt med, at den sidste tid vil forløbe 
uden problemer.” 

Administrationsleder Irene Kaas og Uddannelsessekretær Line Gade fra Skive 
Handelsskole fortæller om erfaringerne med Lectio.
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SPANSK

Vidas opbygger fra starten elevernes
kompetencer inden for spansk talesprog.
Eleverne møder unge fra Danmark,
Spanien, Ecuador og Cuba. De arbejder
med præsentation, hverdagsliv, smag og
behag samt den spansktalende verden.

Systemet indeholder en overskuelig mini-
grammatik, øvelser i tre niveauer, integreret
selvevaluering samt arbejdsplan.

Vidas er til elever på begynderniveau. 

Spansk for begyndere

Dansk udgave ved 
Peter Rohde Jensen 
og Paul Klitnæs

For begyndere og øvede
Buena idea træner kommunikation, ordforråd og grammatik.
De tilhørende øvelser involverer brugen af internettet samt
opgaver i billedbeskrivelse. 

Ved Claus Pedersen og Hanne Petersen

Forlaget L&R Uddannelse udgiver analoge og digitale undervisningsmaterialer til alle fag i de gymnasiale uddannelser

Bestil og spar 4 % på lru.dk
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STUDENT

2011
KARRIERE-

UTÅLMODIG

målrettet

Fremsynet
Tolerant

kreativ

skrøbelig

MINDED

RUMMELIG
INTERESSERET

Debatterende
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