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Fantasylitteratur

Fantasygenren på litteraturens præmisser
Fantasylitteratur er en teoretisk indføring i genren på  
litteraturens præmisser. Bogens første del præsenterer 
teoretiske vinkler på genren med fokus på relevante 
danskfaglige emner som ’fantasy og romantikken’,  
’det magiske sprog i fantasy’ og ’fantasy og postmoder-
nisme’. Anden del består af en antologi med uddrag fra 
centrale fantasyværker.

Fantasygenren i danskundervisningen
Til antologidelens tekster er tilknyttet gruppeopgaver, 
der bl.a. er inspireret af Cooperative Learning. I arbejds-
opgaverne til de enkelte uddrag er også anført relevante 
teoretiske afsnit til opgaveløsningen.

Af Bilbo Egelund

Uddrag  
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værker

Se indholdsfortegnelse og uddrag af bogen på 
www.gyldendal-uddannelse.dk
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Karen Møller, tysklærer

De fik mig til at føle, at jeg 

havde gjort noget kriminelt ved 

at blive gravid.
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LEDER

Sommerferien er slut, og et nyt skoleår har 
taget sin begyndelse.
Al begyndelse er svær, siger et mundheld. 

Ja, det er næsten altid hårdt at skulle i gang igen 
efter en lang ferie – alle de opgaver, der ligger og 
venter, kan til tider synes uoverskuelige. Men vi 
vænner os hurtigt til det, og efter et par dage er 
vi inde i den sædvanlige gænge, og så bliver det 
efterårsferie, inden vi får set os om!

Værre er begyndelsen dog nok for de mange nye 
og urutinerede lærere, der netop er begyndt 

i et nyt job. Måske deres første som gym-
nasielærer og det første ”rigtige” arbejde 

efter mange års skolegang og studier.
De lærere er der særlig mange af i disse 

år, hvor store årgange pensioneres og 
skal erstattes af nye kræfter.
Derfor indeholder dette nummer af Gym-

nasieskolen et tema om nogle af de ud-
fordringer, nye lærere og deres kol-

leger og arbejdsplads står over 
for. Du kan blandt andet 

læse om nyttige erfaringer.

Du kan også læse om en 
ung lærer, der kom i 

-
skellige ansættelsesfor-
hold på en erhvervsskole 
og mistede barsel, hun 
som akademisk medar-

bejder egentlig var berettiget til ud fra de timer, 
der var lovet. En speget sag, som set fra vores side 

GL ikke kunne dokumentere, hvad der var aftalt. 
Men det understreger vigtigheden af at få klare 

-
lige overenskomster.

Læs desuden om skolernes marketing og reklame-
budgetter. Eller om de truede fremmedsprog – der 
er håb forude; alle involverede parter er i hvert fald 
enige i den nedsatte følgegruppes anbefalinger. 
Mere sprog, bedre engelsk og mere samarbejde på 
tværs, for nu at udtrykke det overordnet og lidt 

tinge følger op på anbefalingerne og handler.

Redaktionen håber, at alle har haft en god som-
merferie og har samlet kræfter til et nyt og spæn-
dende skoleår fuldt af det engagement og den an-
svarsfølelse, som den danske gymnasieskole er 
blevet kendt for.

God læsning!

Morten Jest, chefredaktør

En ny begyndelse

Side 10 Side 31

Uddannelsesinstitutioner bruger 
428 millioner kroner om året på 
at reklamere for sig selv

Det danske skolesystem 
er pigevenligt, mener 
kønsforsker
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Sprogkompetencer er også  
hardcore videnskabelige kompetencer

Side 34 
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Skoler øger fokus på årsvikarer

dem. Det er klogt, mener ekspert. Ellers risikerer de gymnasiale uddannelser at miste 
værdifuld arbejdskraft i fremtiden.

For at give årsvikarer en bedre start 
er det blevet helt almindeligt, at 
gymnasierne tilbyder dem en men-

tor i form af en erfaren lærer, de kan søge 
råd hos. Det viser en rundringning til 10 
gymnasier, som Gymnasieskolen har lavet. 

 Alle de adspurgte skoler svarer, at de 
bruger mentorordninger for at skabe tryg-
hed for den nye lærer.

”Vi prøver at støtte de nye lærere så 
godt, vi kan. Mentoren skal hjælpe årsvi-

Jensen, uddannelseschef på Københavns 
åbne Gymnasium. 

En anden måde at hjælpe de nye lærere 
på er at sørge for, at de ikke får for mange 
og svære klasser.

”Det er vigtigt for skolen, at en lærer 
føler sig godt tilpas i undervisningssitua-
tionen,” siger Per Andreassen, der er vi-
cerektor på Marselisborg Gymnasium. 

Flere af de skoler, Gymnasieskolen har 
talt med, ser desuden et behov for, at års-
vikarerne får nogle af de samme basale 
pædagogiske og didaktiske redskaber, 
som man får i pædagogikum. 

På 8 ud af 10 skoler sender man derfor 
årsvikarer på et tredageskursus i pæda-
gogik på Syddansk Universitet (SDU), la-
ver egne minikurser eller overvejer at gøre 
det for at ruste årsvikaren bedre til jobbet 
som lærer.

Helsingør Gymnasium er en af de sko-
ler, der anbefaler deres årsvikarer at tage 

på SDU’s kursus i pædagogik for årsvika-
rer. Derudover laver skolen selv et mini-
kursus i pædagogik for at kompensere 
for, at mange underviser, før de har været 
i pædagogikum.

”Kurset skal hjælpe årsvikarerne med 
at lære eleverne noget,” siger Kristian Ja-
cobsen, rektor på Helsingør Gymnasium.

Risikerer at mangle lærerkræfter
-

ligionsstudier på SDU har man i sin tid 
lavet kurset i pædagogik for årsvikarer 
for at hjælpe med at klæde de unge lærere 
på til praksischokket.

”Man kan ikke tage folk direkte fra uni-
versitetet, sætte dem ud i gymnasieskolen 
og så forvente, at de kan klare at under-
vise i deres fag uden didaktisk og pæda-
gogisk hjælp,” siger Erik Damberg, ud-
dannelseschef for pædagogikum på SDU. 

Kort sagt giver kurset en indsigt i, hvor-
dan man som lærer agerer i et klasselokale 
og får et forløb til at hænge sammen, så 
det passer til eleverne. Årsvikarerne er 
glade for kurset, viser SDU’s evalueringer.

”Men vi kan jo ikke løse hele problemet 
med et tredageskursus,” siger Erik Dam-
berg.

Han mener, at det kan blive et problem 
for gymnasierne på længere sigt, hvis 
skolerne ikke får taget hånd om årsvika-
rerne.

”Skolerne får i de kommende år brug 

for den arbejdskraft, der ligger gemt i års-
vikarerne,” siger han.

I Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 
mener souschef Kurt Koudahl Petersen, 
at et tredageskursus i pædagogik er bedre 
end ingenting, hvis skolen er nødt til at 
ansætte årsvikarer.

”Men det har intet at gøre med pæda-
gogikum, hvor man gennem et år opbyg-
ger kompetencer i at undervise,” siger 
Kurt Koudahl Petersen.

Skolerne bør i stedet anstrenge sig mere 
for at få de unge lærere fastansat og sendt 
i pædagogikum, mener han. Og det er der 
grundlag for, viser en statistik fra GL. 
Foreningen laver hvert år opgørelser over 
gymnasiernes overtimer samt antallet af 
årsvikarer. Sammenligner man de to op-
gørelser, er der særligt på nogle skoler 
god basis for at fastansætte lærere i stedet 
for at vælge en årsvikar, forklarer Kurt 
Koudahl Petersen. Alligevel vælger sko-
lerne ofte årsvikaren. 

”Årsvikariatet giver skolen mulighed for 
at se medarbejderen an. Men det er en 
hård prøve for den unge lærer,” siger han.

Derudover er det en utilfredsstillende 
løsning for lærere og elever på skolen.

”For årsvikaren har ikke fået lagt den 
ekstra profession, det er at undervise, 
oven på sin faglighed,” siger Kurt Koudahl 
Petersen. 

Læs tema om nye lærere på side 14-23.
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I DET OMKRINGLIGGENDE  
UDDANNELSESSYSTEM 

Side 13
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I dag er fem psykologsamtaler GL’s eneste tilbud til medlemmer, der går ned  
med stress. Men nu er et nyt tilbud om samtalegrupper på vej. Her kan stressede 
lærere møde andre i samme situation. 

SInden for det seneste år er stigningen især sket blandt 
unge lærere. 

Sådan lyder meldingen fra sekretariatet i Gymnasiesko-
lernes Lærerforening (GL). Her har konsulenterne hver 
uge lærere i røret, der lider af arbejdsbetinget stress. De 
er ofte dygtige undervisere og glade for deres arbejde. 
Men pludselig bliver arbejdspresset for stort, og de kan 
ikke overskue hverdagen. De tænker på arbejdet konstant 
og lider af hovedpine, søvnproblemer og koncentrations-
besvær.  

Hidtil har den eneste hjælp til stressramte medlemmer 
af GL været muligheden for at få op til fem gratis psyko-
logsamtaler gennem Danske Underviserorganisationers 
Samråd (DUS). Men nu er et nyt tilbud sandsynligvis på 
vej til gymnasielærerne. Efter sommerferien starter DUS 
samtalegrupper op for lærere med stress, der er medlem 
af Danmarks Lærerforening. GL har også fået tilbud om 

at blive tilknyttet ordnin-
gen.

tilbud til de lærere, der 
ikke kan overskue deres 
arbejdssituation. Det er 
ikke nødvendigvis alle, 
der har brug for samtaler 
med en psykolog,” siger 
Jess Rasmussen, der er 
konsulent i GL. 

GL’s Arbejdspladsudvalg har endnu ikke taget stilling 
til tilbuddet, men det vil ske på udvalgets næste møde 1. 
september.  

”Det er min klare forventning, at GL vil gå med i ord-
ningen,” siger Jess Rasmussen. 

Stress er tabu
Både i GL og DUS mærker man, at stress på mange gym-
nasier er et tabu. Lærerne går meget ofte alene med pro-
blemerne. De føler, at det er dem, der ikke er gode nok. 

-
gemeldt, når de henvender sig for at få hjælp. 

ikke snakker om, er samtalegrupper en oplagt idé, mener 
Susanne Grove, der er konsulent i DUS. 

”Mange lærere oplever stress som et personligt problem 
og tænker: ’Det er nok kun mig, der har det sådan.’ Ved 
at etablere grupper, hvor lærerne kan tale med andre i 
samme situation, håber vi at kunne afprivatisere proble-
met,” siger Susanne Grove. 

Og det ser ud til at virke. I hvert fald har DUS kun gode 
erfaringer fra det pilotprojekt, der kørte i begyndelsen af 
året.  

at de ikke var alene med problemet,” siger Susanne Grove. 

Et frirum
Ifølge DUS-konsulenten kan samtalegrupperne være en 
hjælp for både unge og ældre lærere. For de nyansatte 
unge, der brænder sammen, er problemet ofte, at de bru-
ger rigtig mange timer på at forberede sig. De ved ikke, 
hvad der bliver forventet af dem, og er derfor hele tiden 
usikre på, om de gør det godt nok. 

”De har selv meget høje krav og forventninger til, hvad 
de skal kunne og har jo også et professionelt image på 
skolen, de gerne vil pleje. Derfor har de ofte svært ved at 
tale åbent om det, der er vanskeligt. Jeg ser samtalegrup-
perne som et frirum, hvor de unge lærere netop kan snakke 

med, og at de stadig duer som lærere,” forklarer Susanne 
Grove. 

Det bliver en psykoterapeut og en fysioterapeut – begge 
med kendskab til lærerkulturen – som skal stå for sam-
talegrupperne. Typisk vil forløbene strække sig over fem 
møder. I starten bliver det et tilbud i København, men 
planen er, at der med tiden kan dannes stressgrupper 

Sidste år henviste DUS 118 gymnasielærere til psyko-
loghjælp. Det er en markant stigning fra 91 året før – og 
det næsthøjeste antal de seneste otte år. 

Læs temaet om stress i Gymnasieskolen nr. 4.

Der er behov for 

flere tilbud til de lærere, 

der ikke kan overskue 

deres arbejdssituation.

Nyt tilbud til stressramte lærere   

Jess Rasmussen, konsulent i GL. 
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AT LÆSE KAREN BLIXEN
Nytænkende Karen Blixen-antologi med introduktion til litterære 

metoder i én spændende pakke. 

Bog og iBog introducerer til forskellige litterære teorier og 

metoder og viser konkret, hvordan forskellige læsestrategier 

giver forskellige analyse- og fortolkningsresultater. iBogen 

indeholder desuden en filmatisering af novellen Ehrengard.

Johan Rosdahl og Ivan Z. Sørensen | Bog 169 sider kr. 168,- | iBog Lærer/klasse-
licens pr. bruger: ½ år kr. 38,- | 1 år kr. 48,- | 2 år kr. 86,- | 3 år kr. 114,- | iBogen 
udkommer oktober 2011

METODER I DANSK
Metoder i dansk giver et overblik over faget og stiller især skarpt 

på fagets metoder, dvs. hvordan man arbejder systematisk inden 

for fagets tre hovedområder; litteratur, sprog og medier.

Bog og iBog gennemgår hver metode med tydelige forklaringer 

og eksempler. Der er arbejdsopgaver, perspektiverende tekster 

og en afsluttende samling af autentiske tekster til analysebrug. 

iBogen indeholder desuden korte videooplæg om centrale 

metodiske greb. Bog og iBog kan bruges som grundbog i dansk, 

men også når dansk indgår i samspilsforløb med andre fag 

og som opslagsværk og igangsætter i forbindelse med f.eks. 

opgaveskrivning.

Jan Sørensen | Bog 144 sider kr. 138,- | v/køb af 100 stk. på samme ordre kr. kr. 
118,- /stk | eBog 144 sider kr. 34,50 | iBog Lærer/klasselicens pr. bruger: ½ år kr. 
28,- | 1 år kr. 35,- | 2 år kr. 62,- | 3 år kr. 83,- | iBogen udkommer oktober 2011 

DANSK STX
Dansk stx rummer som iBog alt til dansk i det treårige forløb 

på stx. Der er anskuelige indføringer i fagets metoder og i 

den væsentligste terminologi til arbejdet med tekster fra alle 

stofområder.

Der er desuden materialer skræddersyet til de obligatoriske 

forløb om mundtlighed og skriftlighed og en antologi med 

forskelligartede tekster i mange genrer og formater. 

Henrik Poulsen | iBog Lærer/klasselicens pr. bruger: ½ år kr. 56,- | 1 år kr. 70,- | 
2 år kr. 126,- | 3 år kr. 168,- | iBogen udkommer efterår 2011 | Bog ca. 300 sider, 
udkommer forår 2012 – omfatter ikke antologiteksterne

Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime.

kb.systime.dk

STÆRKE NYHEDER TIL DANSK

metoderidansk.systime.dk

danskstx.systime.dk

Læs systime.dk   |   Ring 70 12 11 00   |   Skriv systime@systime.dk   |   Deltag lab.systime.dk



ÅBENT BREV TIL UNDERVISNINGSMINISTEREN

Undervisningsministeriet reducerede sidste år endnu en gang antallet af  
fagkonsulenter, der skal bistå ministeriet med viden om de enkelte fag samt  
fungere som bindeled mellem ministeriet og skolerne. Det forringer fokus  
på kvalitet, fag og faglighed til skade for de gymnasiale uddannelser. 

 I   år fyres 16 procent af de ansatte 
i Undervisningsministeriet. De 
fyrede er primært folk med viden 

om indhold og kvalitet i fagene. De 
tilbageværende vil fortrinsvis være 
jurister og økonomer. 

at man i ministeriet kan tænke kva-
litet og sammenhæng, er for alvor 
svækket, selvom departementschefen 
i forbindelse med oprettelse af to nye 
styrelser har givet udtryk for det mod-
satte – at formålet har været at styrke 
faglighed og sammenhæng i uddan-
nelserne. Det er en kendsgerning, at 
den gamle gymnasieafdeling som 
følge af den seneste strukturændring 
er opløst. Centrale medarbejdere i den 
i forvejen lille afdeling er enten fyret 
eller ”genplaceret” rundt i ministeriet, 
samtidig med at eksamenskontoret er 

udskilt og henlagt til den nyoprettede 
kvalitets- og kontrolstyrelse.  

De seneste års udvikling i ministe-
riet er et snigende opgør med mini-
steriets rolle som kvalitetens vogter 
– i stedet er det kun bundlinjen, der 
skal vogtes. Der er god grund til at 
råbe vagt i gevær mod denne udvik-
ling, som virkelig truer faglighed, 
national ensartethed og kvalitet i de 
gymnasiale uddannelser. 

 Fagkonsulenternes rolle er og bør 
være central. Det ved lærerne. Det 
ved GL. Og det ved ministeren forhå-
bentlig. Ellers kan han blot kigge på 
sit ministeriums hjemmeside. Her 

fremgår det, at fagkonsulenterne 
blandt andet skal følge med i og med-
virke til styring af fagenes udvikling 
og indhold samt undervisningens 
tilrettelæggelse og kvalitet, sikre fag-
lig og pædagogisk kvalitet og udvik-
ling og have tilsyn med undervisning 
og prøver samt rådgive og vejlede 
inden for fagene. Det er centrale op-
gaver. Ikke mindst i en tid, hvor ud-
dannelse skal sikre vores velfærd i 
en globaliseret verden.

Derfor er den nuværende situation 
for fagkonsulenterne stærkt bekym-
rende. Den tid, fagkonsulenterne har 
til rådighed, er skåret gradvis over de 

-
grænsen. Der er eksempler på fag, 
der ikke har en fagkonsulent, dette 
gælder for dansk på hhx og fransk 
på stx. Andre fag har en fagkonsulent, 
som ikke er uddannet i faget. For ek-
sempel har en fagkonsulent, der er 
uddannet cand.mag. i engelsk og bil-
ledkunst, ansvaret for både engelsk, 
billedkunst, design, kinesisk, japansk 
og AT. Andre eksempler er italiensk, 
fransk og drama på stx, der også va-
retages af fagkonsulenter, der ikke er 
uddannet i fagene. 

Fagkonsulenterne gør, hvad de kan, 
men de har ikke rimelige vilkår. En-
hver ved, at man ikke kan undervise 
i et fag, man ikke er uddannet i. Hvor-
dan skal man kunne sikre faglig og 
pædagogisk kvalitet og udvikling i et 
fag, man ikke er uddannet i? Med 
hvilken pondus kan man rådgive og 
vejlede inden for faget?

Faglige foreninger for fag uden en 
fagkonsulent, der er uddannet i faget, 
fortæller mig, hvordan de alene må 
stå for den faglige udvikling af faget, 
og at de fagdidaktiske kurser, hvor 
fremtidens undervisere uddannes, 
må klare sig uden fagkonsulenten som 
gennemgående person. Det er et 

spændende arbejde for de faglige for-
eninger. Men det er ikke et stykke 
arbejde, de selv har valgt at engagere 
sig i, ikke et arbejde, de lønnes for, 
og ikke et arbejde, de nødvendigvis 

Og selvfølgelig skal fagkonsulen-
terne som dem, der fører tilsyn med 
kvaliteten i fagene, være engagerede, 

der sikres et højt fagligt niveau på 
tværs af skoler og fag. Konsekvensen 
af den hidtidige udvikling er, at fag-
konsulenterne bliver administratorer 
af fagene frem for kvalitetsgaranter 
og udviklere af fagene. Færre fagkon-
sulenter og mindre tid til den enkelte 

-
ninger lægges ud på skolerne med en 

af det faglige niveau.
Tidligere undervisningsminister 

at ”fagkonsulenterne spiller en vigtig 
rolle både for driften, udviklingen og 
kvaliteten af de gymnasiale uddan-
nelser”, men tog ikke konsekvensen: 
at styrke fagkonsulenterne. Hendes 
forgængere, Ulla Tørnæs og Bertel 
Haarder, gjorde ligeså, men tog heller 
ikke konsekvensen af synspunktet. 
Tværtimod, som ovenstående eksem-
pel belyser.

Så kære minister: Der er grund til, 
at du går til kamp for fagligheden og 
vender denne sørgelige udvikling. 
Sørg for, at alle fag har en fagkonsu-
lent, der er uddannet inden for faget. 
Stands udviklingen med at lægge 
mange fag ind under én fagkonsulent. 
Det er et landsdækkende højt fagligt 
niveau, det gælder. 

Gorm Leschly, formand for GL.
Gerd Schmidt Nielsen, formand  

for GL’s uddannelsesudvalg

Fagkonsulenterne gør 

hvad de kan, men de har ikke 

rimelige vilkår. Enhver ved at 

man ikke kan undervise i et 

fag man ikke er uddannet i.

Til kamp for fagligheden 
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MEDIER I DANSK
SELVISCENESÆTTELSE | SAMFUNDSENGAGEMENT

En alt-i-en-bog til medieforløb i dansk.

Bogen muliggør tematiske vinkler på arbejdet med medier ved at 

tage fat i to åbenlyse tendenser i tiden: Det selviscenesættende 

og det fornyede politiske engagement.

Medier i dansk lægger op til at inddrage nye medier (web 1.0 

og 2.0), reality-tv, social change-tv, fiktionsfilm, dokumentarer, 

valgvideoer, billeder, mediekonvergens mm.

Kan også anvendes i mediefag på C-niveau.

DVD’er med mange af de omtalte udsendelser kan rekvireres hos 

CFU film og tv.

Dorte Schmidt Granild og Jens Haaning | Bog 176 sider kr. 188,- 

MINI-KANON
KORTE TEKSTER AF DE 14 KANONFORFATTERE

Overskuelige, repræsentative, væsentlige og vel-gloserede 

tekster af de 14 forfattere på den obligatoriske kanonliste. Bogen 

henvender sig især til elever og kursister, som ikke har let ved 

læsning.

Progressivt opbyggede opgaver viser mulige veje ind i teksterne.

Bogen kan anvendes i mange forskellige slags forløb, fx 

overbliksforløb, tematisk orienterede forløb og repetitionsforløb.

Mette Bentzen og Hanne Thygesen | Udkommer oktober 2011

SPROG OG SKRIFTLIGHED
En tværfaglig bog, der kombinerer det sproglige med det skriftlige 

– og som har fokus på den praktiske skrivning i de forskellige fag.

Det meste af bogens indhold hører naturligt hjemme i danskfaget, 

men der er også stof til engelsk, teknologi, samfundsfag og de 

naturvidenskabelige fag.

Bogen udkommer som iBog primo 2012.

Kenneth Cilleborg Hansen, Jannie Østergaard Lund, Peder Meyhoff, Anette Nielsen 
og Kim Storgaard | Bog 144 sider kr. 124,-

Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime.

KORTE TEKSTER AF DE 14 KANONFORFATTERE

MINI-KANON

FLERE STÆRKE NYHEDER TIL DANSK

Læs systime.dk   |   Ring 70 12 11 00   |   Skriv systime@systime.dk   |   Deltag lab.systime.dk
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undervisningen, så den i højere grad fanger drengenes interesse. Og det er der 
brug for. Det danske skolesystem er pigevenligt, mener kønsforsker.   

Hgymnasial uddannelse? Og helst med bedre resul-
tater, så de får lyst til at læse videre. 

-

skoleårets start tager de hul på et treårigt projekt i sam-

at sætte fokus på forskellene mellem kønnene i forhold til 
undervisning. 

Torben Poulsen, der er rektor på Aalborghus Gymnasium, 
har været med til at udvikle projektet. Fra hans skole 
deltager to klasser og 20 lærere. Ideen 
opstod, da han for et år siden kastede 
et grundigt blik på elevernes karakte-
rer og kunne konstatere en markant 
forskel. 

”Pigerne ligger generelt bedre end 
drengene. Min teori er, at vi i gymna-
siet underviser på en måde, der tiltaler 
pigerne mere end drengene,” siger Tor-
ben Poulsen. 

Det er ikke kun på gymnasiet i Aal-
borg, at pigerne scorer bedre karakte-
rer end drengene. Eksamenskarakte-
rerne fra de gymnasiale uddannelser 
på landsplan viser tydeligt, at drengene 
gennemsnitligt klarer sig dårligere end 
pigerne. I 2010 var drengenes eksa-
mensgennemsnit på 6,4, mens pigerne 

almene gymnasium og hf blevet en 
verden, hvor drengene er kommet i undertal. Kun 38 pro-
cent af de almene studenter og 40 procent af hf-studenterne 
i år var drenge. Både på det almene gymnasium, hf og 
htx er der en større andel af drenge end piger, som falder 
fra uddannelsen undervejs. Desuden begynder drengene 
sjældnere på en ny uddannelse, når de dropper ud. Og 
overordnet set er Danmark et af de vestlige lande, hvor 
der er størst forskel på andelen af piger og drenge, som 
får en ungdomsuddannelse.

Ændre vaner
Projektet skal gøre lærerne klogere på, hvordan de kan 
tilrettelægge undervisningen, så den både motiverer drenge 
og piger. 

”Lærerne skal udvikle nye undervisningsformer og æn-
dre på nogle vaner, så de undgår at koble drengene af. 
Men det handler ikke om at skille drengene og pigerne ad 
i undervisningen,” forklarer Torben Poulsen. 

Gymnasielærerne, der deltager i projektet, vil få under-
visning og coaching af fem lærere fra læreruddannelsen 

andet til at stifte bekendtskab med den så-
kaldte LP-model. Det er en pædagogisk ana-
lysemodel, som har til formål at give den 
enkelte lærer en forståelse af de faktorer, der 
udløser og påvirker trivsels- og læringspro-
blemer i skolen.   

”Modellen fokuserer på at ændre undervis-
ningskulturen i klassen,” siger Jesper Vinther, 
der er uddannelsesleder på læreruddannelsen 

Omkring 500 af landets folkeskoler bruger 
i dag LP-modellen – og med positive resulta-
ter.  

”Erfaringerne fra folkeskolen viser, at det 
ikke kun er drengene, det gavner. Den sva-
geste del af pigerne bliver også løftet. Jeg for-
venter, at det samme vil ske i gymnasiet,” 
siger Jesper Vinther. 

-
ring i det aktuelle projekt ikke bare handler 

om, at pigerne og drengene nogle gange skal have forskel-
lige opgaver. 

”Det drejer sig også om klar kommunikation i klasse-
lokalet. Det er ikke altid, at alle har forstået, hvilke opga-
ver læreren har sat dem til at løse,” siger Jesper Vinther.  

Drengene er klemt
Professor i sociologi og kønsforsker Martin Munk fra Aal-
borg Universitet har blandt andet forsket i drengenes 

Gymnasier retter blikket mod drengene

Undervis-

ningen i både 

grundskolen og 

gymnasiet er 

dialogbaseret, 

og det er der 

langt flere piger 

end drenge, der 

er klædt på til. 

Martin Munk, professor i 
sociologi og kønsforsker, 
Aalborg Universitet
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 adfærd i det danske uddannelsessystem. Han mener, at 
drengene i den grad er klemt, og at det derfor er yderst 
relevant at se på, hvordan undervisningen i gymnasiet 
kan indrettes, så man bedre fastholder deres interesse. At 
pigerne generelt klarer sig bedre, skyldes, at det danske 
skolesystem er mere pigevenligt, mener han.  

”Undervisningen i både grundskolen og gymnasiet er 

der er klædt på til. Hvis undervisningen var mere konkur-

til at gøre sig umage,” siger Martin Munk. 
Han peger på, at gymnasiereformen, der trådte i kraft 

i 2005, har gjort det sværere for drengene på de gymna-
siale uddannelser. 

”Drengene er mere til at fordybe sig i snævre og klart 

have en almen og bredere tilgang til tingene. I dag er 

gymnasiet meget projektorienteret og tværfagligt, og de 
arbejdsmetoder er mere egnet til pigerne,” siger Martin 
Munk. 

klare og håndfaste krav end pigerne. Desuden er det vig-
tigt, at drengene kan se et klart formål med det, de skal 
lave.  

”Det er også tydeligt at se i forhold til drengenes valg 

betyder det meget, om de bagefter kan få en fornuftig løn. 
Der skal være et håndgribeligt resultat,” siger Martin Munk.   

Ud over Aalborghus Gymnasium deltager Thisted Gym-
-

merlands Gymnasium og HF samt VUC Hjørring i projektet. 
I alt deltager cirka 300 elever/kursister og 80 lærere. 

Læs mere om LP-modellen på www.ucn.dk

Kom til Visionsdag
Konferencen der sætter fokus på 
IT i det moderne gymnasium

 
Solutors og Øregård Gymnasium inviterer til en innovativ 

og videnbaseret dag tirsdag den 6. september 2011 

hos Solutors, Skelmarksvej 4, i Brøndby.

Tilmeld dig på www.smartgym.dk, hvor du også kan  

se det fulde program.

Det er 
GRATIS
at deltage

Solutors A/S    ⋅    Brøndby  T  +45  43 62 61 60    ⋅    Århus  T   +45  87 45 60 90    ⋅    solutors.com
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DE UNGE HAR 
SØGT BREDT 
OG KLOGT
57.487 unge er optaget på en vide-

regående uddannelse. 

”De unge er blevet mere bevid-

ste om de høje krav, og de er derfor 

mere realistiske, når de søger 

uddannelse. De er godt klar over, 

at de skal søge bredt, hvis de vil i 

gang,” siger Sven Mørch, lektor og 

ungdomsforsker ved Københavns 

Universitet, til www.b.dk. 

Statskundskab på Københavns 

Universitet har et af landets høje-

ste adgangskrav på 10,8. Det lok-

ker studieparate unge til at søge 

lignende uddannelser som 

offentlig forvaltning, 

der har op-

levet en 

stigning 

i ansø-

gertallet 

på 97,8 pro-

cent i forhold 

til 2010.

KORT NYT

Sagt  
Siden  
Sidst

DANMARKS VIGTIGSTE RÅSTOF  
SIDDER MELLEM ØRERNE.
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K). I forbindelse med regeringens målsætning om,  
at 25 procent af en ungdomsårgang skal være akademikere. Til P3Nyheder

Tro er temaet for årets Golden Days-festival i København. ”Med en række 

arrangementer, der spænder fra oldtidens Rom til nutidens Nørrebro, 

undersøger vi, hvordan tro har påvirket og stadig påvirker kunst og kultur,” 

siger festivalchef Ulla Tofte. Arrangementerne udspiller sig rundt i hele 

København med udøvende kunstnere og udstillinger. 
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 LEJ EN HAJ
12 af landets bedste sprogeksperter deler ud af deres 

viden. De såkaldte sproghajer skal inspirere eleverne. To 

timers oplæg om det danske sprogs udvikling, mangfoldighed 

og krinkelkroge skal overbevise eleverne om, at sprog er sjovt.  

Sidste tilmeldingsfrist er den 19. august.

Læs mere og tilmeld på kortlink.dk/99ye

Efter et millionkup mod en pengeautomat den 13. juli 

fragtede tyvene automaten til Allerød Gymnasium. 

De satte ild til den og flugtbilen i gymnasiets garage. 

Ødelæggelserne efter branden vil koste gymnasiet 

omkring en halv million kroner. Det vurderer skolens 

rektor, Kirsten Schiellerup, og skolens pedel, Michael 

Poulsen. Pengene skal gymnasiet selv betale, fordi 

statslige selvejende institutioner er selvforsikrede. 

Det skriver www.sn.dk

BANKRØVERI KOSTER GYMNASIUM DYRT
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87 % af eleverne i det almene gymnasium fuldfører og bliver 

studenter. Til sammenligning fuldfører 76 procent af 

hf-eleverne og får deres eksamen.

Elever på landets ungdomsuddannelser skal have 

taxameterpenge med til udlandet. 

”Et land som Danmark har behov for at være så 

internationaliseret som overhovedet muligt,” siger 

undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) til 

Jyllands-Posten. Han understreger, at det er afgøren-

de, at studieopholdet giver merit på den danske uddan-

nelse, ”for det skal ikke ende med, at man skal gå fire år 

i gymnasiet.” Forslaget møder bred politisk opbakning.

Undervisningsministeriets 

eVejledning har især været 

populær op til ansøgnings-

fristen på de videregående 

 uddannelser. Her har ansø-

gerne stillet spørgsmål om 

uddannelsesvalg og formalia 

omkring ansøgningsskema-

erne. De studieparate, der nu 

har fået et afslag på deres 

ansøgning, bruger også 

eVejledningen. Her søger de 

for eksempel vejledning om, 

hvor de kan tage gymnasiale 

suppleringskurser. I alt er der 

gennemført 39.510 vejlednin-

ger siden opstarten i januar.

eVejledning  
er populær

FLERE PENGE  
TIL DE  
REJSELYSTNE

NYE STUDIEVEJE  
I NORDJYLLAND
Unge nordjyder skal inspireres til at gå den 

naturvidenskabelige vej, når de vælger ung-

domsuddannelse og videregående uddannelse. 

Det skal projektet ”Ung til ung” stå for. Per-

sonlig kontakt med andre unge skal give dem 

indblik i det faglige og sociale studiemiljø, der 

kendetegner det næste trin i deres uddannel-

sesforløb. ”Ung til ung” omfatter blandt andet 

venskabsklasser og mentorordning på tværs af 

uddannelsesniveauer samt forskning. Målgrup-

pen er dem, der ikke umiddelbart finder det 

nærliggende at vælge den naturvidenskabelige 

retning. ”Ung til ung” er et samarbejde mellem 

NTS-center Nordjylland, Aalborg Universitet, 

Aalborghus Gymnasium og Region Nordjylland. 

KILDE:

Hele 43 procent 
af vejledningerne er 
gennemført på chatten

Læs mere om  
eVejledning på  
kortlink.dk/99zp 

I Horsens danner lærere faggrupper på tværs af folke-

skoler, gymnasier og erhvervsuddannelser.

”Jeg har jobswoppet med en lærer på 10.-klasse-centret, 

og det gav mig et godt indblik i, hvordan elevernes skole-

hverdag er, før de kommer her,” fortæller Lars Moegreen, 

som underviser på Learnmark i Horsens. Indblikket i det 

omkringliggende uddannelsessystem giver lærerne mulighed 

for at forberede deres elever på forskelle uddannelserne 

imellem. Jobswop administreres af Ungdommens Uddannel-

sesvejledning i Horsens Kommune.

DE JOBSWOPPER I HORSENS 

Læs mere om ”Ung til ung” på kortlink.dk/99v7
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LÆS I DETTE TEMA OM

AT VÆRE  
NY LÆRER

  Mentorordning hjalp Kasper godt i gang

  Unge lærere skal fokusere på formidlingen

  Årsvikar: Alt var nyt gennem hele skoleåret

  Sådan gør de på Aalborg Handelsskole

  GL mener: Velkommen til et nyt skoleår
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 K
asper Kofoed Ljungdahl står 
ved tavlen. Det er femte gang, 
han folder sig ud som lærer. 
Der er ro. Eleverne koncentre-
rer sig om den øvelse, de netop 
er gået i gang med. Pludselig 
rejser to 16-årige drenge sig 

op og begynder at danse. Fuldstændig umo-
tiveret.

”Hvordan tackler jeg lige det her? Hvad 
er det bedste, jeg kan gøre nu,” tænker den-
gang 22-årige Kasper Kofoed Ljungdahl, der 
i dag er 23 år og på andet år arbejder som 

Gymnasium. 
Larm og støj fra elever er blot en af de 

mange udfordringer, nyuddannede møder, 
når de bevæger sig ind i et klasselokale. Og 

usikkerheden omkring, hvordan man griber 
-

for er Kasper Kofoed Ljungdahl glad for den 
mentorordning, de har på gymnasiet. Og 
han søger jævnligt rådgivning hos sin men-
tor og kollega, 38-årige Thomas Jørgensen. 
Sammen vender de forskellige situationer, 
som Kasper Kofoed Ljungdahl bliver udfor-
dret af som ny gymnasielærer.

At lære at lære fra sig
En mentor er en kollega, der har solid er-
faring som underviser, og som kender sko-
len, eleverne og rutinerne godt. Tanken bag 
mentorordningen er at hjælpe de nyuddan-
nede bedre fra start. Mentorerne skal intro-
ducere årsvikarerne til stedet og hjælpe 
dem med at falde godt til. De nye lærere 

Som uerfaren gymnasielærer er udfordringerne 
mange. For Kasper Kofoed Ljungdahl var det at 
kunne sparre med en erfaren kollega afgørende  
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Mentor 
gav en 

god  
start
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Det har været meget svært  

  første år. Det har krævet  
     en masse energi. 
      Kasper Ljungdahl, årsvikar  

     på Gefion Gymnasium

Mentor Thomas 

Jørgensen (til højre) 

har inviteret den  

unge lærer  Kasper 

Kofoed Ljungdahl (til 

venstre) til at spille bas  

i lærerbandet. Det er 

vigtigt hurtigt at blive en  

del af lærerfællesskabet, 

mener begge.
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kan trække på deres mentorers erfaringer 
gennem det første skoleår.  

”Jeg havde ikke noget pædagogikum 
eller anden pædagogisk indgangsvinkel, 
da jeg startede, så det sværeste var helt 
klart at lære, hvordan man lærer bedst 
muligt fra sig,” siger Kasper Kofoed Ljung-
dahl. 

Her har Thomas Jørgensens råd og erfa-
ring med at undervise været en stor hjælp.  

”Det var helt klart afgørende for, at jeg 

man underviser ved tavlen, og hvordan 
man kan strukturere timen,” siger Kasper 
Kofoed Ljungdahl.

For at erfare i praksis, hvordan man kan 
udføre sin undervisning, har Kasper Kofoed 
Ljungdahl fulgt Thomas Jørgensens timer. 
Ligesom mentoren har set nogle af Kasper 
Kofoed Ljungdahls timer. På den måde har 
de kunnet sparre om de problemer, som 
Kasper Kofoed Ljungdahl er stødt på. Og 
samarbejdet har fungeret godt.

”Vi har været ligeværdige, og mødet er 
foregået i øjenhøjde,” siger Thomas Jør-
gensen.

Ud over didaktiske og faglige spørgsmål 
har mentoren og Kasper Kofoed Ljungdahl 
diskuteret, hvordan man opbygger autori-
tet. For eksempel har de talt om, hvordan 
man skaber ro i klassen, og hvor grænsen 
går for larm og pjat i timen. Sparringen er 
ofte forløbet sådan, at mentoren har spurgt 
Kasper Kofoed Ljungdahl, hvad han ville 
gøre i en given situation. For eksempel hvis 

en elev ligger henslængt over bordet og 
snakker med sidemanden. Herefter har 
mentoren fortalt, hvordan han selv reage-
rer i situationen, og hvordan man kan agere 
over for forskellige elevtyper.  

 
Svært at være ny lærer
Thomas Jørgensens erfaring som mentor 
er, at nye lærere savner overblik og ofte 
føler, at de er bagud, fordi arbejdsbyrden 
er stor. De bruger meget energi på at få 
undervisningen til at hænge sammen og 
stiller høje krav til sig selv. 

”Som ny lærer føler man, at man skal 
være forberedt ud i alle afkroge, når man 

nogle gange, så er der ting, der hænger 
ved, og man lærer, hvad eleverne spørger 
om,” siger Thomas Jørgensen.

Kasper Kofoed Ljungdahl kender godt 
følelsen af at skulle overskue mange nye 
ting og samtidig vise sit værd over for sig 
selv, eleverne og de nye kollegaer.

egne ben her det første år. Det har krævet 
en masse energi,” siger han.

For eksempel har det været et stort ar-
bejde at lære at lave andervisningsbeskri-
velser for en klasse. Men han har især brugt 
kræfter på at lære at formidle pensummet.

”Det, der kræver tid og energi, er for-
midlingen. Så jeg tror, at det er en god idé 
som ny lærer at tage et år, hvor man kun 
underviser i sit fags kernestof. I stedet for 

-
den mærkelig tangent eller begynde at lave 
tværfaglige projekter,” siger Kasper Kofoed 
Ljungdahl.

Gode kollegaer nedsætter stress
Ud over at være kilde til sparring og gode 
råd har mentoren også været Kasper Koe-
foed Ljungdahls sociale ankermand på 
lærerværelset. Blandt andet inviterede 
Thomas Jørgensen ham til at spille bas i 
lærerbandet. Og det er utrolig vigtigt at 
blive introduceret til kollegaerne, mener 
Kasper Kofoed Ljungdahl.

”For man skal jo ikke søge personlige 
relationer med eleverne, så det betyder 
meget at få nogle gode relationer til kol-
legaerne,” siger han.

Indføringen i skolens sociale kultur be-
tød også, at Kasper Kofoed Ljungdahl på 

-
ligt.

”Det nedsætter stressfaktoren helt vildt, 
at man har fem gode kollegaer, der kan 

pensum og hjælpe med hensyn til de si-
tuationer, man kan komme ud for med 
eleverne,” siger Kasper Kofoed Ljungdahl.  

Derfor er han glad for, at Thomas Jør-
gensen tænkte den sociale dimension ind 
i mentorarbejdet. 

”Hvis jeg havde haft en mentor, som ikke 
gik op i at introducere mig til det sociale 
liv, så tror jeg, at jeg havde haft en sværere 
start,” siger Kasper Kofoed Ljungdahl. 
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 S
om nyuddannet gymnasie-
lærer hakker man hul på 
arbejdslivet med over 100 
nye ansigter rettet mod sig. 
Samtidig står man for foden 
af en læringskurve med en 
hældning som Mont Blanc. 

”Det er enormt hårdt at være ung lærer, 
fordi alt er nyt, man er i gang med at stifte 
familie, og man er presset af pædagogikum,” 
siger Steen Beck, lektor i pædagogik og ung-

-
gik og Religionsstudier ved Syddansk Uni-
versitet.  

unge lærere bliver rigtig glade for deres job. 
”Jobbet byder jo på masser af søde, skægge 

unge mennesker at undervise. Kollegaer, der 
ved alt mellem himmel og jord, en faglig 

social kultur med masser af skæg og bal-
lade,” siger han. 

Den første opstigning mod overskud og et 
rutineret lærerliv kan inddeles i en slags 
behovspyramide, forklarer Steen Beck. Han 
har selv været gymnasielærer og er en af 
kræfterne bag det nye pædagogikum. Som 
han ser det, har nye lærere i starten allermest 

brug for tips og tricks fra kollegaer til at 
”overleve” i klasselokalet og tilpasse sig 

skolens miljø. 
”De har brug for nogle stilladser til 

at komme i gang med at gøre sig er-
faringer,” siger Steen Beck og peger 

på, at her kan en mentor være en 
basal støtte. 

I midten af behovspyrami-
den, når man har overlevel-

sesstrategierne på plads, 
får man brug for at lære 

om klasseledelse for at 
kunne bringe orden i 

det kaos, en broget 
elevskare fører med 

sig. I toppen af behovspyrami-
den melder lysten og overskuddet sig til at 
være proaktiv i forhold til undervisningen. 
Der opstår et behov for at tænke mere pæ-
dagogisk. Det får man mulighed for, når man 

Mødet med klasselokalet  
Det kan være en stor mundfuld at starte som ung 
gymnasie lærer. Men der er hjælp at hente hos garvede 
lærere. Ekspert og rektorer anbefaler, at man fokuserer 
på at lære at formidle og undervise.
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-
terer over egen undervisning og får en bre-
dere vifte af arbejdsformer til rådighed. 

den interessante og vanskelige prøve at få 
dagen og vejen til at fungere, samtidig med 

-
dervise,” siger Steen Beck.  

Mentorer hjælper i gang
Gymnasieskolen har ringet til 10 gymnasier 
for at høre, hvad de typisk gør, når de får 
en nyuddannet lærer ud på skolen som års-
vikar uden pædagogikum. Det viser sig, at 
alle skolerne knytter en mentor til den ny-

tutor eller kontaktlærer. Mentors job består 
i at hjælpe den nye lærer med at falde til 
socialt, praktisk og fagligt. Det kan være 
lavpraktiske ting som at udlevere nøgler og 
vise, hvor kopimaskinen står, eller hvordan 
man bruger Lectio. Det er også mentor, man 
kan gå til for at få hjælp til at fortolke be-
kendtgørelsen, tilrettelægge forløb eller tale 
om problemer, man måtte have med eleverne.  

Oftest er mentor en erfaren lærer med 

mentorer får 10-20 lønnede timer for jobbet 
som mentor, andre bliver ikke lønnet. På 

”For mentor skal være én, man altid kan 
komme til uden at føle, at man belaster en 
kollega,” siger vicerektor Annegrete Larsen.

På Aabenraa Statsskole opfordrer den 
netop tiltrådte rektor, Ole Daneved, til, at 
skolens mentorer er aktivt opsøgende over 
for den nye lærer i stedet for bare at stå til 
rådighed. For det er vigtigt, at de unge lærere 
får oplevelsen af, at de er ventede, at der 
bliver taget hånd om dem, og at man signa-
lerer i introforløbet, at de må spørge om alt, 
mener han.

   
Unge lærere er for ambitiøse
Mange unge lærere mærker praksischokket, 
når de opdager, at de kun kan bruge deres 
faglighed til noget i gymnasiet ved at kom-
binere den med evnen til at formidle under-
visningen.

”De unge skal udvikle en dobbeltkompe-
tence. De skal både kunne deres fag og ud-
vikle sig inden for det, men også lære di-
daktikken, for elevernes skæbner er 
afhængige af, om læreren kan formidle sin 
faglighed,” siger Steen Beck. 

Alle de 10 skoler, Gymnasieskolen har talt 
med, nævner netop didaktikken som noget 
af det vigtigste for den nye lærer at fokusere 
på i starten.

-
sierne, er tit for ambitiøse fagligt i stedet for 
at koncentrere sig om at lære at formidle og 
undervise. Man skal som ny lærer gøre sig 
nogle overvejelser om, hvordan man aktive-
rer eleverne, for ellers lærer de ikke ret me-
get,”  siger vicerektor Per Andreassen fra 
Marselisborg Gymnasium.   

På Aabenraa Statsskole oplever man, at 
lærere, der kommer direkte fra universitetet, 
ofte giver eleverne for mange lektier for.

-
veau, skal man lære at tilpasse det til et 
gymnasialt niveau og koncentrere sig om at 
lære at styre timen,” siger rektor Ole Daneved. 

    
Autoriteten skal løbes op
En anden del af praksischokket er mødet 
med eleverne. Pludselig skal man agere med 
en autoritet, som man måske ikke ved, hvor 
man skal hente henne, forklarer Steen Beck.

”Man kan have oplevelsen af ikke at føle 
sig særlig meget ældre end eleverne. Samti-
dig er det didaktisk udfordrende at undervise 
en broget skare,” siger han. 

Så både fagligheden og evnen til at lede 
klassen må i spil for at opbygge den nød-
vendige autoritet over for en mangfoldig 
elevskare med mange motivationsniveauer. 

”Man får sin legitimitet som autoritet fra 
en erfaring med at kunne styre rosset. Men 
også fra en faglig autoritet, fordi man kan 
give eleverne noget viden, som de synes er 
spændende, og som sætter læreprocesser i 
gang hos dem,” siger Steen Beck.

Af de adspurgte skoler er 6 ud af 10 for-
sigtige med at give nye lærere 3.g-klasser. 
Det skyldes netop, at det er optimalt at have 
klassens faglige og sociale historik med, når 

man har ansvaret for egen og elevernes læ-
ring.  

”Fagligt kan de sagtens klare det. Men det 
er vores forventning, at en ny lærer vil være 
mest tryg ved at starte med en 1.g-klasse, 
som man kan føre op til 3.g,” siger Per An-
dreassen, vicerektor på Marselisborg Gym-
nasium.  

    
Lærerrollen anno 2011 
Som ny lærer i dag bliver man sluset ind i 
en dynamisk skolekultur, som ikke længere 
har de stabile træk, som gymnasiet havde i 
det meste af det tyvende århundrede, påpe-
ger Steen Beck.

”Så det er ikke let at sige, hvad de nyud-
dannede lærere skal socialiseres til,” siger 
han.

Steen Beck forklarer, at man kan komme 
i et team, hvor de lærere, der skulle repræ-
sentere traditionen, selv er i tvivl om, hvilken 
professionalisme de skal arbejde med i team-
ene. Det er på en gang frustrerende, fasci-
nerende, interessant og forvirrende at være 
ny lærer i en ustabil skolekultur i udvikling, 
mener han.

for systematiske samspil, og det kan være 
en hård nyser for nye lærere, som har nok i 
at holde på hat og briller i forhold til eget 
fag,” siger Steen Beck.

Den unge generation fylder også mere i 
gymnasieskolen end for år tilbage. Derfor 
kan man opleve som ny lærer at blive spurgt: 
Hvad skal dit bidrag til den her skoleudvik-
ling være? 

”De nye lærere får magt i positiv forstand, 
men det kan også være et pres at skulle gå 
forrest, hvor man i en klassisk tænkning 
ville blive taget imod og oplært,” siger Steen 
Beck. 

 kræver støtte
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Dem ringede vi til: 

Marselisborg Gymnasium, Gefion 

Gymnasium, Aabenraa Statsskole 

(stx og hf), Københavns åbne 

Gymnasium, Grindsted Gymnasium, 

Nordfyns Gymnasium, Maribo 

Gymnasium, Helsingør Gymnasium, 

Vejen Gymnasium og HF og 

Aalborg Handelsskole (hhx).
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At lede, mens man  
Julie Wessel Iversen har som årsvikar erfaret, at det kan være en 

udfordring at formidle, mens man lærer at formidle. Være en 
autoritet, mens man bygger sin autoritet op. Og tage ansvar 

for andres læring, når man gør alt for første gang. 
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 I biologiklasse deres første rapport. Hun er 28 år, nyuddannet 
og netop begyndt som årsvikar på Frederiksberg HF. En af 
eleverne er på alder med hende selv. Han har skrevet et stort 
stykke af sin rapport ordret af fra en hjemmeside. Så hun 
gør ham opmærksom på, at plagiering ikke er tilladt. En dag, 

Eleven er vred over at blive kritiseret for at skrive af.
”For han har brugt så lang tid på rapporten,” siger han.
”Det var første gang, det gik op for mig, at man har meget af 

Iversen.

været ”helt vildt led” over for ham. 
”Han taler og taler, så jeg kan ikke få et ord indført,” siger 

Da hun spørger eleven, om de skal tale om det, vil han ikke. 
Han går i stedet. 

at han var truende over for mig, så jeg havde det dårligt med 
situationen,” siger hun. 

Eleven møder efterfølgende ikke op til hendes undervisning. 

Da han igen begynder at dukke op til hendes timer i ny og 
næ, går det okay. For han holder sig på afstand, forklarer 

Alt var nyt   

på Frederiksberg HF. Hun synes, det har været en god 
mulighed at starte som årsvikar på trods af episoden med 
eleven. For hun har lært at formidle sin faglighed, ramme 
elevernes faglige niveau og være tryg med at stå foran en 
klasse. Desuden har hun fået erfaring med at håndtere en 
vred elev. Ligesom hun kan bevare motivationen, selvom 

om morgenen.
”Jeg tror, det er fedt, at man kender nogle af de situationer, 

der kan udspille sig i et klasselokale, inden man skal i pæ-

Iversen.
Hun glæder sig til at opleve et skoleårs rytme for anden 

gang. For når hun ser tilbage på sit første år som underviser, 
har det sværeste været, at alting konstant var nyt. Især har 
hun skullet lære, hvordan man formidler sin undervisning 
bedst muligt.
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leder

”Hver gang jeg skulle undervise i en øvelse, så var det første 
gang. Og det, der virkede i én klasse, virkede ikke altid i en an-
den, så jeg var nødt til at udvikle min undervisning hele tiden,” 

Den dybe tallerken

undervise, var hun da også virkelig nervøs.   

mennesker, som man ikke kender, og skulle garantere, at de 

stille og roligt. Tag en bunke gratisaviser med, lød det. 

biologi, og snakke om dem i plenum. 

nogle ting den første dag, hvor de også er nervøse. Og så 

Hendes eget råd til nyuddannede er simpelt. Lad være 

”H
gang
den

D
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 S
om ny lærer på Aalborg Handelsskole 
bliver man som det første inviteret 
til et velkomstarrangement. Her ori-
enterer ledelsen og de pædagogiske 
konsulenter om skolens kultur, ak-
tiviteter og håndtering af praktiske 
ting som barsel og sygdom. Samtidig 

får man udleveret en velkomstmappe og bliver til-
knyttet en tutor (andre steder kaldet en mentor), der 
skal støtte en i praktiske og faglige udfordringer 
gennem året.

Tutoren overværer ens undervisning et par gange, 
og man ser ligeledes tutors undervisning. Bagefter 

Og den lærer, der fungerer som tutor, bør være 
så erfaren og empatisk, at hun er opsøgende, mener 
pædagogisk konsulent på Aalborg Handelsskole 
Stig Carlsen. 

For det er ikke hjælp nok at være en venlig kol-
lega, der siger: ”Du spørger bare,” mener han. 

Efter et par måneder bliver man kaldt ind til en 
samtale med en af skolens pædagogiske konsulen-
ter. De har tavshedspligt over for rektor og skal 
sikre, at man er kommet godt fra start med under-
visningen. Det er desuden muligt at få en af de 
pædagogiske konsulenter til at supervisere ens un-
dervisning. For eksempel kan man have et problem 
i en klasse, som man gerne vil have hjælp og pæ-
dagogiske tips til at løse.

På it-fronten er der hjælp at hente hos it-vejle-
dere, der sørger for, at man er sat ind i skolens  
interne it-system.

Kritik blev vendt 
til omtanke
Aalborg Handelsskole blev for år  
tilbage kritiseret for blot at stikke  
nye lærere en nøgle og et skema.  

 
lærere får en lempelig start.

Gymnasieskolen har skrevet flere artikler, 
der er relevante for unge lærere 

Læs blandt andet om den 29-årige årsvikar, der gik ned med 

stress, eller bliv klogere på moderne klasseledelse. Artiklerne 

findes på gymnasieskolen.dk, men du kan også scanne QR-koden 

herover for at se linkene.

Meld dig ind i GL’s gruppe for gymnasielærere på Facebook:

www.facebook.com/Gymnasielaerer

Læs om GL’s Gå-hjem-møder for nye lærere på: kortlink.dk/99ab

Sådan scanner du QR-koden:

Du skal bruge en smartphone og software til at scanne  

QR-koder (QR-reader).

QR-kodescanneren kan downloades som app eller på:  

http://reader.kaywa.com. 

Telefonen virker nu som en scanner a la dem i super markedet.

Peg på den firkantede QR-kode med telefonen, som  

om du ville tage et billede af den. 

Voila! Koden er scannet, og  

du får linkene leveret  

på din telefon.

Aarhus: Tirsdag den 13. september 2011 kl. 15-17, Hotel Radisson Blu

Aalborg: Torsdag den 15. september 2011 kl. 15-17, Kongres & Kultur Center

Odense: Tirsdag den 27. september 2011 kl. 15-17, Grand Hotel

København: Torsdag den 29. september 2011 kl. 15-17, GL’s lokaler

Gå-hjem-møder i september for nye lærere På gå-hjem-møderne vil der være mulighed for at møde andre nye lærere, 

og en lærer med nogle års erfaring vil fortælle om at tilrettelægge arbejds-

dagen, så der både er tid til arbejde og fritid. Samtidig kan du tale med GL’s 

konsulenter om det at begynde som ny lærer. Programmet vil tilpasse sig 

deltagernes behov. Det er gratis at deltage. Det er en forudsætning, at du 

er medlem af GL. GL betaler rejseomkostninger med tog/bus.

Tilmeldingsfrist senest 14 dage før på www.gl.org under Arrangementer
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GL MENER

S amtidig med at dette num-
mer af Gymnasieskolen 
dumper ind ad brevspræk-
ken, har mange lærere 
deres første skoledag som 

ikke at slå til – for ikke at 
være godt nok forberedt er der. Den kan 
være et sundt adrenalinkick, som er godt 
at komme i gang på. Men den kan også 
være en hæmsko. Mange nye lærere sæt-
ter overliggeren meget højt, og den værste 
arbejdsgiver kan sidde bag eget brystben. 

temanummer, kan en mentor være til stor 
gavn. Men det er samtidig en væsentlig 
ledelsesopgave at fordele opgaverne på 
skolen, så nye lærere ikke bliver stillet 
over for de største udfordringer og samme 
forventninger som den erfarne lærer. Det 
er ledelsens ansvar at opstille målene. 
Hvor skal overliggeren ligge? Alle – både 
nye og erfarne lærere som ledere – vil 
have glæde af åbenhed om målene. Det 
er også ledelsens ansvar, at din ansættelse 
sker efter overenskomstens regler. Hvis du 
er ansat som (års)vikar, så tjek faktabok-
sen på side 22. Er du i tvivl om, hvorvidt 
din ansættelse er i overensstemmelse med 
overenskomsten, vil jeg opfodre dig til at 
drøfte sagen med tillidsrepræsentanten 
eller GL’s sekretariat. 

et par år siden viste, at danske gymnasie-
lærere – uanset farven på studenternes 
huer – er mere involverede og engagerede 
i deres arbejde end nogen anden lønmod-
tagergruppe i Danmark. Det er disse gym-
nasielærere, I som nye lærere møder, når 
I træder ind på lærerværelserne. De 
er en vitaminbombe af viden, og I 
vil blive smittet af deres engage-
ment for at gøre elever til dyg-
tige studenter. Ikke nok med at 
den enkelte lærer underviser 

for 10 år siden, så er eleverne 
også mere forskellige. Det er en stor 
udfordring med den store spredning, 
der er i elevgruppen, og alligevel er det 
lykkedes lærerne at mindske frafaldet. 

-
terfølgende en kompetencegivende uddan-
nelse. 

Hvad skal der til for at være en god læ-
rer? Det spurgte vi de nye lærere om på et 
seminar tidligere på året, og de svarede 
bl.a.: Personligt engagement og nærvær. 
At man sætter fokus på formidlingen i 

-
rerrolle. Man skal tage lederskabet og 
autoriteten – og så skal man sætte ambi-
tionsniveauet i forhold til eleverne og turde 
udviklingen. 

Som nye lærere bliver I mødt af store 
udfordringer, men I bliver også mødt af 
dygtige og erfarne lærere, der gør en stor 
indsats, og som vil hjælpe jer i gang.

Tak, fordi I har grebet chancen for at 
blive gymnasielærere. Det aftvinger re-
spekt at turde tage teten over for 30 teen-
agere ad gangen og gøre dem til dygtige 
studenter!

God fornøjelse og god arbejdslyst. I GL 
glæder vi os til samarbejdet med jer!. 

Gorm Leschly, GLs formand

Velkommen  
til et nyt skoleår

Vikaransættelse 

En række af GL’s medlemmer 

bliver ansat tidsbegrænset 

- altså med en slutdato for 

ansættelsen.

Vikar på stx/hf

Overenskomsten beskriver, at 

tidsbegrænset ansættelse kan 

være begrundet i, at fastansat-

te medarbejdere er fraværende 

pga. barsel, sygdom, orlov o.l. 

Usikkerhed om budget, 

elevtilgang, udbud af studie-

retninger, 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 

eller GL’s sekretariat.

Vikar på hhx/htx 

Der er ikke i overenskomsten 

eksplicitte regler om vikaran-

sættelse. Fastansættelse er 

den normale ansættelsesform.

Skolerne anvender tidsbe-

grænset ansættelse i forbindel-

se med barsel, orlov mv., men 

også når de har ’timerester’ 

eller enkeltstående forløb. 

Hvis du bliver ansat i et 

vikariat med under 680 timer, vil 

du blive ansat med vilkår efter 

Finansministeriets timeløns-

cirkulære. Hvis du skal arbejde 

mere end 680 timer/år, vil du 

blive ansat efter AC-overens-

komstens almindelige bestem-

melser, herunder arbejdstids-

reglerne for de fastansatte 

lærere på hhx/htx.

Læs mere på GL’s hjemmeside, 

www.gl.org.
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Eksamenspapirerne var endnu ikke kommet, før Karen 
Møller sad med sine første ansættelseskontrakter.  
Men hun blev ansat på forkerte betingelser og mistede 
derved retten til løn under barsel. 

De lykkelige omstændigheder blev 
næsten ulykkelige. Sådan følte 
Karen Møller det, da hun i 2009 

fortalte ledelsen på Vejen Handelsskole, 
at hun var gravid. Hun var ansat i et 
barselvikariat for skolens tysklærer, der 
både underviste på handelsgymnasiet 
og handelsskolernes grunduddannelse.  
Men ud over den dårlige stemning, så 
kom den blandede undervisning også 
til at koste hende muligheden for barsel 
med løn. 

to ansættelsesbreve. Hun undrede sig 
lidt over de to breve, men som nyud-
dannet ansat i den første stilling stillede 
hun ikke spørgsmål ved proceduren.

”Jeg troede, at de som arbejdsgivere 
havde styr på det, og jeg var jo bare 
lykkelig for at få et job,” fortæller Karen 
Møller. Hun blev ansat i henhold til 
Undervisningsministeriets cirkulære 
for timelærere ved erhvervsskoler.

”Men det var ikke korrekt, når hun 
også skulle undervise som akademiker 
på hhx. Cirkulæret er kun for under-
visning under gymnasialt niveau,”  for-
tæller Tina Barming, juridisk konsulent 
i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). 

Hun forklarer, at Karen Møller skulle 

være ansat i henhold til overenskom-
sten for akademikere. Men det var Ka-
ren Møller helt uvidende om og kontak-
tede derfor ikke sin fagforening før 
senere. 

Er graviditet en forbrydelse? 
Da Karen Møller startede i vikariatet i 
foråret, underviste hun i tre fag på hg 
og to tyskhold på hhx. Men hun var 
stillet i udsigt, at der ville komme mere 
undervisning på hhx i det næste sko-
leår. 

-
dende ud for mig, fordi der mindst ville 
være tre tyskhold på hhx, som jeg skulle 
undervise næste skoleår,” siger Karen 
Møller. 

Første forslag til timeplanen bekræf-
tede det også. Uddannelseschefen for-
talte hende, at de var meget tilfredse 
med hende og derfor var glade for, at 

Karen Møller følte sig vellidt af kolleger 
og ledelse, og hun var glad for at ar-
bejde på skolen. Men da hun fortalte, 
at hun var gravid, blev tonen forandret.

”Uddannelseschefen sagde direkte 
til mig, at graviditeten var noget lort, 
og at de var vildt trætte af den situation, 

for løn  under   
Snydt
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Tina Barming, juridisk konsulent i Gymnasieskolernes Lærerforening

Det var en oplagt sag, for det var 

tydeligt, at hendes graviditet fik skolen til  

at ændre fagfordeling. Men desværre  

forløb sagen lidt som påstand mod påstand, 

og vi kunne ikke løfte bevisbyrden. 

som jeg havde bragt dem i,” fortæller 
Karen Møller. 

Selvom hun var lykkelig for at være 
gravid, så kunne hun ikke lade være 
med at have dårlig samvittighed. Hel-
digvis ændrede det gode forhold til 
kollegerne sig ikke. Men forholdet til 
ledelsen blev ubehageligt, og hun 
oplevede, at de ignorerede hende, når 
hun gik forbi dem. 

gjort noget kriminelt ved at blive gra-
vid,” siger Karen Møller. 

Fuldtid med få timer
Kort tid efter kom der pludselig en ny 
fagfordeling, hvor ledelsen havde ta-
get Karen Møller af al undervisning 
på hhx efter sommerferien. Det gjorde 
ledelsen uden at fortælle hende det 

-
vise tre hold på hg. 

Karen Møller spekulerede på, om 

ansættelsesforhold. Hun kontaktede 
derfor GL, der hurtigt konstaterede, 
at hun var ansat forkert. GL kontak-
tede Vejen Handelsskole, som først 
afviste. Sidenhen ændrede de det ene 
ansættelsesbrev for Karen Møllers 
ansættelse i foråret, så hun blev an-
sat i henhold til Finansministeriets 
cirkulære for timelønnet undervis-
ning. Men da skolen havde ændret 
fagfordelingen, så Karen Møller kun 
skulle have undervisning på er-
hvervsskoleniveau, fastholdt de, at 
hun skulle være ansat i henhold til 
Undervisningsministeriets cirkulære 

man er ansat efter dette cirkulære, 
kræver det et års ansættelse, før man 
har ret til løn under barsel. Var Karen 
Møller derimod ansat, som hun 
burde, enten på den akademiske over-
enskomst eller efter Finansministeri-
ets timecirkulære, så ville hun have 
ret til løn under barsel. 

Ledelsen forklarede den ændrede 
fagfordeling med, at den tysklærer, 
som Karen Møller var barselvikar for, 
pludselig havde skiftet mening og 
ønskede at komme tilbage og under-
vise allerede 1. september i stedet for 

1. januar. Men da Karen Møller star-
tede efter sommerferien, blev hun 
kontaktet af eleverne fra sit tidligere 
tyskhold. Deres tyskundervisning var 
udsat, indtil den faste tysklærer kom 
tilbage fra barsel. Eleverne undrede 
sig over, at de ikke bare kunne fort-
sætte med Karen Møller indtil da. Der 
var ikke andre lærere på skolen, der 
kunne undervise i tysk. 

”Jeg forstod det heller ikke. Jeg var 
jo ansat på fuldtid, men alligevel 
skulle jeg kun undervise i så få timer, 
at det må have været en dårlig for-
retning for dem at have mig gående. 
Hvis det altså ikke var for at undgå 
at betale mig løn under barsel,” siger 
Karen Møller.

Vær på vagt ved blandet  
undervisning
”De har simpelthen ikke behandlet 
Karen Møller ordentligt. Først to an-
sættelsesbreve med forkert ansæt-
telse. Sidenhen hvor de ændrer fag-
fordelingen for at slippe for at betale 
et par måneders løn under barsel,” 
siger Tina Barming. 

GL var løbende i dialog med Vejen 
Handelsskole, men da de ikke kunne 
blive enige, valgte GL at forfølge sa-

gen videre til faglig voldgift. Her kræ-
vede GL, at Karen Møller skulle an-
sættes i henhold til overenskomsten 
for akademikere i den del af arbejds-
tiden, der bestod af undervisning på 
hhx.

”Det var en oplagt sag, for det var 
-

len til at ændre fagfordelingen. Men 
desværre forløb sagen lidt som på-
stand mod påstand, og vi kunne ikke 
løfte bevisbyrden,” siger Tina Bar-
ming.

GL vandt ikke sagen for Karen Møl-
ler.

”Ved ansættelsen blev der ikke lo-
vet timer på et bestemt niveau, og en 
vikaransat har ikke krav på at ind-
træde i det arbejde, som den person, 
der vikarieres for, skulle have udført. 
Arbejdsgiveren har ret til at lede og 
fordele arbejdet, og timefordelingen 
for efterårssemesteret blev varslet se-

lyder en del af kendelsen fra den fag-
lige voldgift.

Kendelsen overraskede GL, og den 
ærgrer Tina Barming. Men sagen er 
samtidig et klassisk eksempel på, 
hvad man som lærer skal være op-
mærksom på, når man bliver ansat 

Undervisning på forskellige niveauer

Overenskomst frem for cirkulære

-

enskomsten for akademikere. Man skal så være op-

mærksom på, at den kræver, at man ikke underviser 

mere end 50 procent under gymnasialt niveau. 

cirkulære for timelønnet undervisning, må den 

ansatte højst have 780 timer akademisk arbejde om 

året. Ellers skal man ansættes på den akademiske 

overenskomst.

ved erhvervsskoler er kun for undervisning under 

gymnasialt niveau.

Husk en vurdering

undervise på forskellige 

niveauer, skal man sørge 

for, at der i ansættelses-

kontrakten er en konkret 

vurdering af, hvor meget 

ledelsen forventer, at 

der vil blive undervist på 

de forskellige niveauer.

Ved tvivl kontakt GL.

Hvis man bliver ansat til at undervise på forskellige niveauer på handelsskolerne, 

er der ting, man bør være opmærksom på.
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til undervisning på forskellige niveauer. 
For det første skal man ikke acceptere, 

ansættelser. Tina Barming har set ek-
sempler på, at nogle arbejdsgivere har 
gjort det for at opfylde kravet for at 
have ansatte i henhold til Finansmini-
steriets cirkulære for timelønnet un-
dervisning frem for overenskomsten 
for akademikere. Ifølge cirkulæret må 
den ansatte nemlig højst have 780 timer 
akademisk arbejde om året, ellers skal 
de ansættes på den akademiske over-
enskomst. Omvendt kan man kun være 
ansat på den akademiske overens-
komst, hvis ens undervisning på andet 
niveau maksimalt er under 50 procent.

”Ved blandet ansættelsesforhold an-
befaler vi generelt, at man bliver ansat 
på overenskomsten og holder under-
visning på for eksempel hg under 50 
procent,” fortæller Tina Barming. 

Karen Møllers ansættelse dokumen-
terer også, hvor vigtigt det er at få en 
konkret beskrivelse af, hvad man skal 
lave, når stillingen består af blandet 
undervisning. Der skal i ansættelses-
kontrakten være en vurdering af, hvor 
meget ledelsen forventer, at der vil blive 
undervist på de forskellige niveauer.

”Det manglede vi i Karen Møllers 
tilfælde. Hun havde blot deres mundt-
lige ord for, hvor meget hun skulle un-
dervise. Og med en udspekuleret le-
delse, så kan man tabe på det, som vi 
gjorde,” siger Tina Barming.

Det er nu to år siden, at Karen Møller 
gik på barsel og forlod Vejen Handels-
skole. For et år siden startede hun på 
Århus Købmandsskole, hvor hun er 
meget glad for at være. Især har det 
overrasket hende, hvor stor forskel der 
kan være på ledelser.

”Da der var en lærer her, som for-
talte, at hun var gravid, var der jo 
varme lykønskninger både fra leder og 
kolleger. Det varmede mig at blive min-
det om, at det faktisk er lykkeligt at 
blive gravid,” siger Karen Møller. 

Vi har kontaktet Vejen Handelsskole, 
som ikke har ønsket at udtale sig.

Karen Møller, tysklærer

De fik mig til at 

føle, at jeg havde  

gjort noget kriminelt 

ved at blive gravid.
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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.



S og SF kritiserer, at uddannelsesinstitutioner bruger 428
millioner kroner om året på at reklamere for sig selv.
Skolerne mener, det er nødvendigt at informere om, hvad

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengene går til en vigtig opgave

-

-

-
-

-

 #
  

eksempel en annonce i ugeavisen,” siger
Peter Enewold

Pengene går til en vigtig opgave
AARHUS TECH – tidligere Aarhus Tekniske

året på at
og det

op-
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Vi vil gerne gøre opmærksom på,  

at vi eksisterer. Vi må konstatere, at de 

erhvervsrettede ungdomsuddannelser ikke 

ligger i forreste hjernelap hos de unge.

Peter Enevold, direktør på TietgenSkolen

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

Indhold vigtigere end beløb

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

Jeg vil godt stille 

spørgsmålstegn ved,  

hvor meget samfundet  

får ud af de penge.

Nanna Westerby, uddannelsesordfører for SF

En opgørelse fra Undervisnings-

ministeriet viser, at uddan-

nelsesinstitutioner, der hører 

under Undervisningsministeriet, 

i 2010 brugte 428 millioner kro-

ner på markedsføring. Vi brin-

ger her en liste med udvalgte 

uddannelsesinstitutioner:

-

skoler med 82,6 millioner kroner.

Så mange kroner bruger uddannelserne

 #
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SKOLE 
KURSUS

DANSK
Kursusleder: Sine Dalsgaard Kristensen, underviser på 

Aarhus Katedralsskole og forfatter på Systime.

ENGELSK
Kursusledere: Morten Petersen og Tony Søndergaard 

Andersen, undervisere på Odense Katedralskole og 

forfattere på Systime.

ERHVERVSØKONOMI
Kursusleder: Birgitte Schou, underviser på Handels-

skolen Silkeborg og forfatter på Systime.

FRANSK
Kursusleder: Vibeke Gade, underviser på Kolding 

Gymnasium og forfatter på Systime.

HISTORIE
Kursusleder: Carl-Johan Bryld, underviser på Kolding 

Gymnasium og forfatter på Systime.

MATEMATIK STX/HF
Kursusleder: Lars Peter Overgaard, underviser på 

Aarhus Katedralskole og forfatter på Systime.

MATEMATIK HTX
Kursusleder: Klaus Marthinus, underviser på Aarhus 

Tech og forfatter på Systime.

SALG OG SERVICE
Kursusleder: Nettie Hvam Pape, underviser på 

Handelsskolen i Silkeborg og forfatter på Systime.

SAMFUNDSFAG
Kursusleder: Morten W. Bülow, underviser på Aarhus 

Katedralskole og forfatter på Systime.

SPANSK
Kursusleder: Lucas Ruiz, underviser på Aarhus Akademi 

hf & studenterkursus og forfatter på Systime.

VIRKSOMHEDSØKONOMI
Kursusledere: Jeanette Hassing, Gitte Størup, Marianne 

Poulsen og Henrik Frølich, forfattere på Systime.

Kom godt i gang med webbaseret undervisning. Kurserne henvender sig 

til faggruppen og giver konkrete eksempler på anvendelse og forløb med 

udgangspunkt i Systimes iBøger.

SÅDAN BRUGER DU

NETMEDIET
I DIN UNDERVISNING

LÆS MERE PÅ 

KURSER.SYSTIME.DK



Det vil være  

en hånds rækning til 

fremmedsprogene,  

som har haft det svært 

i det tværfaglige arbejde. 

Bodil Due, formand for arbejdsgruppen, 
der har udfærdiget anbefalinger til en 
fremmedsprogsstrategi. 

 #
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så danskerne får de rette 
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Progression og sammenhæng
-
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Elever skal blive 
bedre til sprog 

Det vil være  
en håndsrækning til  
fremmedsprogene,
som har haft det svært

i det tværfaglige arbejde.

Bodil Due, formand for arbejdsgruppen,

der har udfærdiget anbefalinger til en

fremmedsprogsstrategi.



Fremmedsprogsstrategi

Videnskabsministeren og undervisningsministeren nedsatte i november 2010 en arbejds-

gruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan man styrker sprogfagene i uddannel-

sessystemet. Arbejdsgruppen har nu offentliggjort en overordnet vision og 42 anbefalinger i 

rapporten ”Sprog er nøglen til verden”. Se hele rapporten på www.vtu.dk. Efter sommerferien 

vil de to ministre udarbejde et forslag til en fremmedsprogsstrategi.

 #
  

-

-

-
-

foreningen. 

-

-
-

-

hvordan.

-

-

Åben, nysgerrig kulturrevolution

-

-

-

-

-

Nu er der håb for 
fremmedsprog
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Fem mål, som anbefalin-
gerne er knyttet op på:

1.  Bedre engelsk for alle

2.   Et obligatorisk fremmedsprog  

mere for alle i folkeskolen

3.  Større mangfoldighed af sprog

4.   Bedre progression og sammen-

hæng på langs og på tværs i  

uddannelsessystemet

5.   Større fleksibilitet i de videre-

gående uddannelser

Anbefalinger til en fremmedsprogsstrategi 

I forhold til de gymnasiale  

uddannelser anbefaler arbejds-

gruppen på længere sigt:

forsøg med ændrede prøveformer  

i de gymnasiale uddannelser.

Og på kort sigt:

arbejder om udbud og oprettelse  

af mindre søgte fremmedsprog.

samarbejdet om studieretningerne 

og i det flerfaglige arbejde i de 

gymnasiale uddannelser.

valg af flere fremmedsprog.

 

til netværksprojekter om  

anvendelsesorienterede tilgange  

til sprogundervisning.

-

dannelse i flersproglige studie-

retninger og for små sprog.

Arbejdsgruppen har  

desuden en del tværgående 

anbefalinger:

-

skolen og ungdomsuddannel-

serne styrkes, blandt andet 

ved at Undervisningsministe-

riet reviderer læreplanernes 

formuleringer for grundskolen, 

erhvervsuddannelserne og de 

gymnasiale uddannelser.

-

siale uddannel ser og univer-

siteternes sproguddannelser 

styrkes ved, at gymnasier 

og universiteter fortsætter 

bestræbelserne på at sikre, 

at der er en fornuftig faglig 

progression mellem de to 

niveauer.

mellem sprogfagene og andre 

fag styrkes og udvides.

-

-

-

-

Forlaget AndricoF
A Mossøbr

Der findes en tilsvarende serie til tysk (REGNBUEN). Se mere på www.andrico.dk

af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard
144 sider, 104 kr.

92 sider, 62 kr. Med forskellige typer øvelser, som er tilpasset grammatikbogens regler og niveauer.

44 sider, 25 kr. Velegnet til selvrettende undervisning.

Indlærer engelsk grammatik med regler. Bag i bogen findes der en med en helt
grundlæggende indføring i ordklasser og sætningsanalyse. Tre forskellige niveauer med hver sin farve.

'Grammatisk Værktøjskasse'

STIFINDEREN

160 sider, 162 kr.
Grammatiktræning på en mere funktionel måde. 140 fokuserede øvelser i form af par-opgaver, lege og brætspil,
som træner mundtlig kommunikation og interaktion. Følger samme niveaudeling som de andre bøger i serien.

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Andrico

STIFINDERENSTIFINDEREN

“Tea for two”“Tea for two”
Games and ActivitiesGames and Activities

- Øvebog- Øvebog

3. udvid
ede

udgave

398 kr. for licens til én computer. Gratis for eleverne.
Et elektronisk retteprogram som gør det nemt og hurtigt at rette skriftlige opgaver på computeren.
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Screening
Slip for rettearbejdet og test dine elever online

stx | hhx | htx

Screening.systime.dk tester elevernes og 

klassens styrker og svagheder – med direkte 

evaluering til læreren og læsevejlederen.

Programmet retter opgaverne automatisk. Testen 

viser både resultatet for den enkelte elev og for 

hele klassen.

Materialet er udviklet af gymnasielærere og 

gennemtestet over flere år.

Den samlede pakke indeholder 296 opgaver.

Se demotests og instruktionsvideoer på 
screening.systime.dk

SCREENING STX
 Almen sprogforståelse
 Læsning og stavning
 Engelsk
 Tysk
 Matematik

Skolelicens stx kr. 30,- pr. elev

SCREENING HHX
 Sprog og kultur – grammatik
 Læsning og stavning
 Engelsk
 Tysk
 Matematik

Skolelicens hhx kr. 30,- pr. elev

SCREENING HTX
 Grammatik
 Læsning og stavning
 Engelsk
 Tysk
 Matematik

Skolelicens htx kr. 30,- pr. elev

SCREENING AP
 Screening
 Midtvejstest
 Sluttest

Skolelicens kr. 15,- pr. elev

SCREENING  
LÆSNING/STAVNING
(Frederiksborg-materialet)

 Læsehastighed og forståelse
 Lydafkodning
 Ordforråd
 Orddiktat

Skolelicens kr. 15,- pr. elev

Priserne ekskl. moms | Der skal købes licens til 
alle førsteårselever.



Navn: Tue Hingelberg Winther   Alder: 32 år   

Skole:  Fag: Historie og mediefag

Navn: Tu

Skole:

SKEMAFRI

T
EKST: R

IKKE H
Ø

M JEN
SEN

turguidenturguidenkultt

Hvilke tre  
kulturelle  
ting skal  
du og  
læserne  
opleve i 
august? 

1. I år er Karl Ove Knausgårds 

forfatterskab og person centrum 

for eventen Verdenslitteratur på 

Møn, der spænder af den 27. og 

28. august. I bogværket ”Min kamp” 

beskriver Karl Ove Knausgård sit 

liv ned i latterlige detaljer. Det lyder 

irriterende og poppet, men han er 

et vanvittigt spændende menne-

ske. Så jeg anbefaler, at man læser 

de tre første bind af 

hans indtil videre 

3.000 sider 

lange værk og 

derefter tager 

til Møn og nyder 

ham læse op af 

sit værk.

2. I forbindelse med 

SULT på Gothersgade 55, 

København lavet konceptet 

MAD & FILM

blandt andet Peter Greena-

ways film Kokken, tyven, hans 

Det er en smuk film, der skal 

ses i biografen på grund af 

det fantastiske kameraarbejde 

og soundtrack. Samtidig er 

den modbydelig, grotesk og 

lidt ulækker, så man skal have 

fordøjet sin mad godt, inden 

man ser den ...  

3. Sidst, 

men ikke mindst, 

skal man unde 

sig selv at tage 

ud til de danske 

strande og bade, 

mens vandet sta-

dig er varmt nok. 

Måske er det ikke 

så klassisk kul-

turelt, men især 

Vesterhavet er 

fantastisk!   

Grib chancen for at 

muge ud i hytten og på 

loftet, mens det stadig 

er højsæson for 

en stand, eller benyt 

den elektroniske 

variant i form af 

dba.dk og trend-

sales.dk. Tarvelige 

masseproducerede 

ting ligger bedre på 

andres lofter end på 

dit. Spørg din indre 

samler: Er den her 

dims nyttig? Er den 

smuk? Har jeg brugt den 

det sidste år? Så er det 

lettere at sortere.

Få dagens globale nyheder skovlet direkte ind på nethin-

den med The Guardian Eyewitness app. Nogle af verdens bed-

ste nyhedsfotografer leverer de både provokerende, smukke, 

smertelige og sjove billeder, som beskriver den verden, vi lever i. 

Og rammen er bred. Se for 

eksempel fotos af en musik-

festival under vandet, Lady 

Gaga, der nærmest bliver 

belejret af fans, tåregasan-

greb i Malaysia eller optøjer 

i London.  Ved et tryk på en 

knap får du oven i hatten 

fotografens professionelle 

tips til, hvordan billedet er 

komponeret, hopla!  

Ammestuene Go-go-Gadget!g

Sprognørdeno Skal du på lokum? I så fald hvor? Ordet lokum er 

nemlig afledt af det latinske locus, der blot betyder 

et “sted”. Ordet har fået en beskidt klang og finder ikke længere vej til pæne 

folks munde. Men oprindeligt var det ment som et sobert og neutralt ord til 

at markere, hvor man kunne besørge.

The Guardian Eyewitness 

app virker til iPad, er  

gratis og findes i App Store.
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Filmquizq

”To make honey young bee needs young flower, not old prune” *

*

*

Lav ægte mandemad over bål, og 

imponér bærsamleren derhjemme 

med denne glimrende opskrift på 

saftig grillkylling.   

KYLLING PÅ DÅSE: 

1) 
2) 
3)   Put dåsen i måsen på gåsen

4)   Spred benene på kyllingen,  

så den står lodret på grillen. Dåsen 

fungerer nu som et tredje ben, og 

kyllingen ligner en rumraket.

5)   Smør kræet ind i en blanding af 

olie, hvidløg, paprika eller rosmarin, 

salt og peber.

6)   På med låget, og steg, til kødsaften 

er klar, og skindet sprødt. 

hulenhulenhharmhhh

Kære læsere!
Så er vinspalten – efter utallige opfordringer – vendt tilbage til nærværende 

publikation! Dog i en ny form, da det er forbundet med en vis risiko at prøve 

at gentage en succes. Det skal imidlertid ikke udelukkes, at der indimellem vil 

komme tilbagefald til nogle af de gamle ”dyder”, ligesom skribentens subjek-

tive smag ikke har ændret sig siden jul.

Men vi kan vel lige så godt gå til sagen. Vi har fat i to vine til nøjagtig 

samme pris – en flad halvtredser – brygget på samme drue, malbec. Men 

her hører ligheden også op. Don Nicayor kommer nemlig fra Argentina, mens 

Det er tydeligt at smage, at malbec ”har hjemme” for foden af Andesbjer-

gene. I anførselstegn, fordi det kan man egentlig ikke sige, men det er 

almindeligt anerkendt, at det er der, den generelt har de bedste vilkår. 

Jord, sol, temperatur og så videre. Don Nicayor er klart den af de to 

vine, der har mest fylde og den karakteristiske dybe smag af 

elskede. 

de Raevepis – har egentlig også begået en udmærket vin 

her. Lidt skarpere og mere syrlig i smagen end Don Nicayors 

ditto. Havde jeg ikke vidst bedre, ville jeg have påstået, at den 

var blandet med cabernet sauvignon eller lignende.

de tålmodige kan der formentlig også være noget at hente i 

prinsevinen, som bør blive bedre det næste par år.

Som noget helt nyt åbner Gymnasieskolen en brevkasse-

service for læserne. Vi har allieret os med en alvidende fynsk 

kvinde ved navn Jette, som efter sigende kan svare på hvad 

som helst. Det er nemlig sådan, at hvis man spørger en fynbo 

om noget, får man ofte svaret ”det ve’ Jette” … Så har du et 

spørgsmål, noget, du er i tvivl om, hvad som helst – så skriv til 

gymnasieskolen@gl.org, så sender vi videre til Jette i håb om 

et mere eller mindre kvalificeret svar.

Vintippeti

at g

k

h

I’M BACK

Jettes brevkasse

Prinsens vin koster 50 kroner i Netto,  

Don Nicayor det samme i Føtex.
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V i har nu haft den nye ka-
rakterskala i et par år og 
indhøstet en række erfa-

ringer. Det må derfor være på sin 
plads omhyggeligt, nuanceret og 
kritisk at analysere og vurdere 
denne skala. Dette er da, hvad 

jeg tage udgangspunkt i de kon-
krete erfaringer og overvejelser, 
vi som gymnasielærere har gjort 
angående at anvende den nye 
karakterskala som en central del 
af vores arbejdsredskaber. For-
uden egne erfaringer og overve-
jelser er mit grundlag også de 
synspunkter og kommentarer, 
jeg har mødt hos både kollegaer 
og elever. Min analyse vil være 
kritisk og komparativ, idet jeg 
hele tiden vil sammenligne den 
nye karakterskala med den tid-
ligere 13-skala.

karakterer har jeg hentet fra 
Gymnasiehåndbogen 2005/2006, 
mens jeg på Undervisningsmini-
steriets hjemmeside har fundet 

skalas karakterer, dels retnings-

   OM 
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Hans Henning Work er 

oprindelig uddannet cand.

mag. i fagene historie og 

filosofi, men har siden 

taget både oldtidskund-

skab og matematik som 

ekstra sidefag. Har igen-

nem mange år undervist i 

alle fagene ved forskel-

lige gymnasieskoler og 

VUC-centre som årsvikar, 

men har siden 2004 været 

fastansat som lektor ved 

Mariagerfjord Gymnasium. 

Har ligeledes igennem 

en årrække undervist i 

videnskabsteori ved Aar-

hus Universitet. Han har 

skrevet en enkelt bog om 

den strukturale marxisme 

hos Louis Althusser og 

har i de sidste mange år 

skrevet en række artikler, 

som fortrinsvis behand-

ler formidlingsmæssige 

og videnskabsteoreti-

ske problemstillinger 

under inddragelse af et 

mentalitetshistorisk og/

eller et  postmodernistisk 

perspektiv. 

HANS HENNING WORK 

En ny eksamenssæson nærmer sig, hvor 
lærerne atter skal give en mængde karakterer, 
og ligesom sidste og forrige år skal dette 
gøres ved den nye 12-skala. Mon ikke mange 
– som kronikøren – i forbindelse med sidste 
års eksaminer gjorde sig nogle overvejelser 
om denne skala, hvordan den fungerede, og 
hvorvidt den var hensigtsmæssig?

Den nye  
karakterskala  
til eksamen
– En kritisk, komparativ analyse

men også pædagoger og søger 
som sådan at tage vare om ele-
vernes udvikling. Men hvis vi 
skal kunne benytte en karakter-
skala hertil, skal den være ind-
rettet således, at karaktererne 
henviser til hinanden i en gli-
dende overgang, så vi kan bruge 
dem og deres signalværdi som 
en opmuntring eller advarsel. 

3)
Dette kriterium drejer sig om, 
hvorvidt de enkelte karakterer er 
tilstrækkelig præcist og menings-

de forholdsvis klart og nemt kan 
bringes til anvendelse i den kon-
krete evalueringssituation. 

Jeg vil i min analyse anvende 
alle tre kriterier, idet jeg dog først 
og med overvægt vil undersøge 
karakterskalaen som evalue-
ringsredskab, især i forhold til 
eksamenspræstationer, hvor de 
centrale aspekter fremtræder 
mere prægnant. 

Skalaernes topkarakterer
Betragter vi først topkarakte-
rerne, er det iøjefaldende, at den 

Som begrundelse er det blevet 
fremført, at forskellen mellem 11 
og 13 var uklar. 13-tallet var så-

for den usædvanlig selvstændige 
og udmærkede præstation”, og 
den eneste forskel i forhold til 
11-tallet var ordet ”usædvanlig”.

Imidlertid formåede de enkelte 
fag udmærket at udvikle en kon-
sensus for, hvad der nærmere 
skulle forstås ved det udsædvan-
lige inden for deres område. Selv 
har jeg gennem årene givet en 
del 13-taller og altid været ud-
mærket klar over, hvorfor dette 
var den rigtige karakter. Jeg ved 
også præcis, hvilke tre af de i alt 
cirka 125 mundtlige eksamens-
præstationer, jeg vurderede sid-
ste år, som burde have været 
belønnet med denne karakter. 

til eleven, at din præstation var 
helt usædvanlig af de og de 

linjerne for, hvorledes karakte-
rerne i den gamle skal konverte-
res hertil.    
Min analyse og vurdering vil jeg 
foretage ud fra disse 3 kriterier: 

1) Karakterskalaen som eva-
lueringsredskab. Kriteriet drejer 
sig om, hvor hensigtsmæssig den 
nye skala er til at vurdere en 
elevs præstation, hvad enten der 
er tale om en eksamenspræsta-
tion eller den daglige arbejdsind-
sats og de deraf følgende stand-
punkts- og årskarakterer. Mere 
præcist er spørgsmålet, hvorvidt 
den nye karakterskala er til-
strækkelig nuanceret til ordentlig 
at indfange og afspejle de for-
skelle, der er i elevernes præsta-
tioner, for dels at yde dem størst 
mulig retfærdighed, dels at give 
omverdenen det bedst mulige 
billede af deres niveau.

2) Karakterskalaen som form-
ningsredskab. Som gymnasielæ-
rere må vi insistere på, at vi også 
bruger karaktergivningen til at 
forme og udvikle eleverne, gribe 
ind i og påvirke deres udviklings-
proces. Vi er ikke kun faglærere, 
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grunde og som sådan bedre end 
et almindeligt 12-tal, hvorfor vi 
i gamle dage ville have givet dig 
13. Det har da slået mig, at vi 
med den nye karakterskala såle-
des er blevet fattigere, fordi vi 
har mistet en vigtig nuance. Og 
derfor kan vi heller ikke længere 
yde eleven fuld retfærdighed.

Om karakteren 12 hedder det, 
at den ”gives for den fremra-
gende præstation, der demon-
strerer udtømmende opfyldelse 
af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler”. Indførel-
sen af den nye skala har været 
ledsaget af nogle retningslinjer 
blandt andet om, at cirka 10 pro-
cent af de afgivne karakterer skal 
være 12-taller. Den afsluttende 

-
timiteten heraf. Således ligger 
der i den nye karakterskala ind-
lejret en mekanisme, som bidra-
ger til, at en studenterårgang 
opnår et højt gennemsnit uanset 
kvaliteten af deres præstationer. 
Jeg vil i det følgende påvise, at 

sådanne mekanismer.  

lidt over middel”, mens karakte-
ren 7 nu skal ”gives for den gode 
præstation, der demonstrerer 
opfyldelse af fagets mål, med en 
del mangler”. Den samme ind-
holdsmæssige og til dels verbale 
identitet gælder tilsvarende ka-
raktererne 7 og 4.

Jeg mindes ikke at have hørt 
nogle argumenter for at fjerne 

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

10-tallet er nok den karak-
ter, som opfattes og anvendes 
mest ens inden for de to ska-
laer. Alligevel er der grund til 
at kigge nærmere på deres de-

skulle 10-tallet ”gives for den 
udmærkede, men noget rutine-
prægede præstation”, mens det 
i den nye hedder, at ”karakteren 
10 gives for den fortrinlige præ-
station, der demonstrerer omfat-
tende opfyldelse af fagets mål, 
med nogle mindre væsentlige 
mangler”.

Sammenligner man de to de-

den nye skala giver en mere si-

fordi den tager udgangspunkt i 
fagets målsætninger og anvender 
dette som kriterium. I forhold 

mere løs, fordi karakteren be-
stemmes ud fra en vag idé om 
en middelpræstation. Denne for-
skel gælder faktisk hele vejen 

-
ner, hvorfor jeg senere vil vende 
tilbage hertil.

Middelkaraktererne
Også her har den nye skala fjer-
net en karakter, nemlig 8-tallet, 
den gamle skalas egentlige mid-
delkarakter. De to nye middelka-
rakterer, 7 og 4, svarer nemlig 

gamle skalas 9 og 7. Således hed 
det om 9-tallet, at det ”gives for 
den gode præstation, der ligger 
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grunde og som sådan bedre end
et almindeligt 12-tal, hvorfor vi
i gamle dage ville have givet dig
13. Det har da slået mig, at vi
med den nye karakterskala såle-
des er blevet fattigere, fordi vi 
har mistet en vigtig nuance. Og 
derfor kan vi heller ikke længere 
yde eleven fuld retfærdighed.

Om karakteren 12 hedder det,

10-tallet er nok den karak-
ter, som opfattes og anvendes 
mest ens inden for de to ska-
laer. Alligevel er der grund til 
at kigge nærmere på deres de-

skulle 10-tallet ”gives for den 
udmærkede, men noget rutine-
prægede præstation”, mens det
i den nye hedder, at ”karakteren 
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8-tallet, så de følgende overve-
jelser står for egen regning. Al-
lerførst må man sige, at dette nok 
har gjort selve evalueringen nem-
mere, idet man slipper for de 
mange situationer, hvor man dis-
kuterede med censor eller sig 
selv, om en elevs præstation sna-
rest var til 8 eller 9 henholdsvis 
7 eller 8. Det er nemmere nu at 
vurdere, om den er til 7 eller 4. 
Tilsvarende var vi tidligere ofte 
udmærket klar over, hvorvidt det 
givne 8-tal var stort eller lille. 

Men at lette evalueringsarbej-
det for lærerne kan dog ikke være 
et særligt centralt kriterium, og 
ligesom den nye skala har befriet 
os for nogle vanskelige evaluerin-
ger, har den samtidig givet os 
nogle nye, nemlig alle dem, hvor 
man nok synes, at en elevs præ-
station er klart dårligere end de 
andre 7-taller, man har givet, 
uden dog at være helt så ”jævn”, 
at den bør vurderes til 4. Eller 
omvendt, at en præstation er 
klart bedre end de øvrige 4-taller 
uden dog helt at berettige til 7. 
Derfor bliver konklusionen også 
her, at vi med den nye karakter-
skala har mistet en vigtig nuance 
og dermed fået et fattigere eva-
lueringsinstrument. For eleverne 
betyder dette, at vi ikke længere 
kan yde dem samme grad af ret-
færdighed, ligesom vi over for 
omverdenen nu kommer til at 
give et mindre korrekt billede af 
elevens niveau. 

Spørgsmålet er så, hvad vi nu 
skal gøre ved de præstationer, vi 
tidligere ville have vurderet til 8. 
Her er Undervisningsministeriets 
retningslinje klar, nemlig at de 
skal evalueres til 7. Jamen, dette 
betyder så en kunstig opgradu-
ering af en hel stribe præstatio-
ner, uden de hverken er blevet 
en tøddel bedre eller helt er be-
rettiget til denne karakter. Vi 
møder jo ofte præstationer, der 

KRONIK

-
nitionen på det gamle 8-tal, der 
skulle ”gives for den middelgode 
præstation”, men ikke under det 

-
ret ovenfor. Fjernelsen af 8-tallet 
er således endnu en af de meka-
nismer, der kunstigt skaber et 
højere gennemsnit, uden det fag-
lige niveau nødvendigvis er ble-
vet spor bedre.  

Alvorligt er perspektivet også, 
hvis vi dernæst inddrager det 
formative kriterium. Her var 
8-tallet tidligere et glimrende 
middel til på den ene side at give 
et opmuntrende skulderklap til 
den elev, der hidtil havde fået 7, 
men på det seneste syntes at have 
gjort en ekstra indsats. Omvendt 
kunne man hermed advare en 
elev, som hidtil havde fået 9, men 
nu tog det noget mere afslappet. 
Uden 8-tallet bliver man nu nødt 
til enten at rykke den første op 
til 7, den sidste ned til 4, skønt 
ingen af de tos præstationer 
endnu berettiger hertil, eller man 
viger netop derfor tilbage herfra 
og gentager i stedet de hidtidige 
karakterer. Men herved kommer 
man imidlertid til at bremse den 
faglige udvikling hos begge, idet 
den første vil tænke, at en ekstra 
indsats alligevel ikke bliver ho-
noreret, mens den anden fortsat 
vil tage det afslappet uden or-
dentlig at forstå, at et 7-tal er en 
så positiv karakter, at man skal 
gøre en god indsats for at være 
berettiget hertil. 

I dette dilemma tror jeg, at de 

sidste udvej. Svarende hertil har 

den vurdering, at den nye karak-
terskala fastlåser dem mere i be-
stemte karakterer og roller end 
den gamle. Og tilmed kommer 
den altså også til direkte at 
hæmme den faglige udvikling 
hos nogle.

Bestået
Vedrørende de to skalaers mind-
ste karakter for bestået gælder 
nogenlunde det samme som ved 
10-tallet, nemlig at 02 i den nye 
skala ganske svarer til 6-tallet i 
den gamle og derfor også gives 
for samme type præstationer og 
ud fra samme begrundelser, dog 
med en lille forskel, som vil blive 
fremdraget i næste afsnit. Også 

hinanden. Således skulle 6-tal-
let  ”gives for den netop accep-
table præstation”, mens 02 nu 
”gives for den tilstrækkelige 
præstation, der demonstrerer 
den minimalt acceptable grad 
af opfyldelse af fagets mål”. De 
to citater viser nok en gang, at 

mere meningsfulde og derved 
måske også bedre anvendelige. 

Ikke bestået 
Også her har den nye skala re-
duceret antallet af karakterer fra 
3 til 2, idet 03 og 5 fra den gamle 
skala er slået sammen og blevet 
til 00. Dette fremgår både af ka-

-
dervisningsministeriets ret-
ningslinjer. 

Umiddelbart forekommer en 
sådan reduktion rimelig. Det var 

karakterer på dette niveau, og 
resultatet var jo blot, at karak-
teren 00 stort set aldrig blev 
brugt. Desuden ligger der en 
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alligevel ikke bliver ho-
mens den anden fortsat

Bestået
Vedrørende de to skalaers mind-
ste karakter for bestået gælder
nogenlunde det samme som ved

mere meningsfulde og derved 
måske også bedre anvendelige. 



stærk signalværdi i den nye ska-
las karakter 00 om, at den leve-
rede præstation er uacceptabel, 
både på grund af selve tallet 00, 
og fordi karakteren ligger hele 
2 point under grænsen for be-
stået.

Men netop derfor vil en lærer 
nok være ekstra betænkelig ved 
at give denne karakter, specielt 
i en eksamenssituation eller som 
årskarakter. Af de præstationer, 

-
rakteren bestået. Dermed viser 
det sig endnu en gang, at den 
nye skalas reduktion i antallet 
af karakterer er forbundet med 
en opgraduering i evalueringen 
af elevernes præstationer helt 
uanset deres kvalitet. 

Set ud fra det formative krite-
rium har vi desuden mistet en 
vigtig nuance, som lå indlejret i 
den gamle skalas 5-tal. Signal-
værdien af denne karakter var 
jo, at den leverede præstation 
nok var uacceptabel, men at der 
på den anden side ikke skulle 
meget til, for at den kunne vur-
deres til bestået. Dette var et 
vigtigt signal at sende både til 
den meget svage elev, der dog 
havde gjort nogle spæde forsøg 
på at komme ud af en helt uac-
ceptabel position, og til den elev, 
der syntes faretruende på vej ind 
i en faglig deroute. Sammenlig-
net hermed er karakteren 00 
anderledes dømmende og ud-
grænsende, hvilket kan få begge 
elever til helt at opgive ævred i 
afmagt eller resignation.

De to skalaers ultimative dum-
pekarakter henholdsvis 00 og 
–3 svarer helt til hinanden i 

Imidlertid kan anvendelsen af 
minustegnet forekomme anstø-
deligt, som om eleven nu er 
dummere end før, ligesom det i 
international sammenhæng vir-

ker noget aparte og sikkert også 
vil kunne føre til nogle admini-
strativt bøvlede situationer.

Den nye karakterskalas 
begrundelse
Som påvist er der i den nye ka-
rakterskala indlejret nogle me-
kanismer, som betyder en op-
graduering i evalueringen af 
elevernes præstationer og der-
med også af den samlede stu-
denterårgangs karaktergennem-
snit helt uanset kvaliteten af de 
leverede præstationer. Det be-
mærkelsesværdige er nu, at den 
nye karakterskala blev indført 
nogenlunde samtidig med, at 
den nye gymnasiereform færdig-
uddannede sine første årgange. 
De nævnte mekanismer bidrager 
således til, at gymnasiereformen 
fremstår som en succes helt uan-
set det reelle grundlag herfor. 
Jeg siger ikke, at dette har været 
et bevidst formål med den nye 
skala, men påpeger blot, at dette 

formode, at fædrene bag den nye 
gymnasiereform og karakter-
skala tilhører samme uddannel-

Den nye karakterskala blev 
derimod eksplicit skabt ud fra et 
ønske om større international 
sammenlignelighed, som det 
også fremgår af Undervisnings-
ministeriets præsentation. Det 
betyder, at karaktererne nemt og 
præcist skal kunne oversættes 
til andre internationalt aner-
kendte skalaer, så der ydes ele-
verne fuld retfærdighed, når el-
ler hvis de skal bruge deres 
danske karakterer i en interna-
tional sammenhæng. Men hvor 
stort har dette problem egentlig 
været? Hvor mange elever er kon-

kret blevet hæmmet i deres kar-
riere eller virke i udlandet på 
grund af, at deres eksamensbevis 

Da den nye skala i sin tid blev 
præsenteret på min skole af en 
af dens ophavsmænd, blev denne 
netop spurgt herom, men blev 
imidlertid forsamlingen svar 
skyldig, ja vedgik endog eksplicit 
ikke at have nogen nærmere ind-
sigt i problemets omfang. På fore-
spørgsel erklærede vedkom-
mende yderligere, at en 
karaktergivningens formative 
rolle slet ikke var indgået i de 
overvejelser, der havde ledt frem 
til den nye skala. Disse svar er 
faktisk chokerende, for de bety-
der jo, at i al fald nogle af den 
nye karakterskalas ophavsmænd 
slet ikke havde en tilstrækkelig 
indsigt i selve grundlaget for 
overhovedet at indføre en ny 
skala og heller ikke i, hvilken 
betydning den formative brug af 
karakterer har i gymnasiets dag-
lige virkelighed.

Konklusion
I min analyse har jeg anlagt den 
indfaldsvinkel, at for os gymna-
sielærere er en karakterskala et 
vigtigt arbejdsredskab både i vo-
res daglige virke og i forhold til 
elevernes eksamenspræstationer. 
Det afgørende spørgsmål er der-
for, om vi med den nye skala har 
fået et bedre redskab i hænde?

Resultatet af min analyse er 
imidlertid et klart nej!, fordi vi 
hermed har mistet nogle vigtige 
nuancer og fået et fattigere ar-
bejdsredskab.

Betragtet som evalueringsred-
skab har den nye skala fjernet 
karaktererne 13 og 8, og vi kan 
derfor ikke i samme grad som 

tidligere yde eleven fuld retfær-
dighed og dermed heller ikke 
give omverdenen så godt et bil-
lede af elevens niveau som før. 
Yderligere betyder fjernelsen af 
karaktererne 8 og 5 samt kravet 
om, at 10 procent af de afgivne 
karakterer skal være 12, en kun-
stig opgraduering af elevernes 
præstationer og dermed en stu-
denterårgangs gennemsnit helt 
uanset kvaliteten af de leverede 
præstationer. 

Ud fra det formative kriterium 
indebærer fjernelsen af karakte-
rerne 8 og 5, at vi har mistet 
nogle muligheder for at anvende 
karakterskalaen til at befordre 
elevernes faglige udvikling. I 
visse situationer bidrager den 
nye skala endog til, at eleverne 
bliver fastholdt i nogle uheldige 
positioner.

Endelig har jeg peget på visse 
mangler og problemer i det 
grundlag, hvorpå den nye karak-
terskala i det hele taget blev 
skabt.

Den nye karakterskala har må-
ske nok bestået sin eksamen, 
men slet ikke på samme niveau 
som den gamle. Derfor bør 
13-skalen hurtigst muligt gen-
indføres, i al fald inden for gym-
nasiesektoren. 

Samtidig burde man nok be-
nytte lejligheden til at revidere 

-
rakterer, med udgangspunkt i 
hvorledes dette er gjort i den nye 
skala, thi som fremdraget giver 
denne gennemgående mere me-

tager udgangspunkt i de faglige 
målsætninger og anvender dette 
som kriterium. Endelig må frem-
tidige studenter- og hf-eksamens-
beviser forsynes med et følgebrev 
om, hvorledes 13-skalens karak-
terer retteligen skal forstås og 
sammenholdes med andre inter-
nationale skalaer. 

 
Det afgørende spørgsmål er 

derfor, om vi med den nye skala  
har fået et bedre redskab i hænde?

Resultatet af min analyse er imidler-
tid et klart Nej! fordi vi hermed  

har mistet nogle vigtige nuancer og 
fået et fattigere arbejdsredskab.
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Et hug til ansvarsløse voksne 2
Tak til Ole Kamp Hansen for hans svar (nr. 11) på mit indlæg 
”Et hug til ansvarsløse voksne”. Svaret er et skoleeksempel 
på, hvordan man river citater ud af en sammenhæng for at 
få sin opponent til at fremtræde som idiot, men fred være 
med det retoriske kneb. Sagen er alt for vigtig til at strande 
i ukonstruktiv polemik. 

Den handler nemlig om, hvordan ansvarlige voksne 
(forældre, lærere med videre) bedst muligt bidrager til at 
danne de nye generationer. Sker det ved konstant at sænke 
overliggeren (lektiefri skole, indlæring må aldrig være 
ubehagelig eller slidsom eller kedelig), eller sker det ved at 
stille tydelige krav om faglig dygtighed og en daglig indsats 
i form af (lektie)læsning og fordybelse? Med det dannelses-
tab, det meste af uddannelsessektoren kan opvise, blafrer 
svaret ikke mere i vinden. 

Jeg er første mand på banen til at erkende, at det kan være 
en tung opgave for læreren dels at være fagligt ambitiøs på 
sine elevers vegne, dels sideløbende at påtage sig den 
opdragerfunktion, som far og mor alt for ofte har været for 
lemfældig med. Ikke desto mindre er det i den retning, vi 
alle burde trække. Altså hvis vi har et ønske om, at vores 
unge skal kunne klare sig i konkurrencen på fremtidens 
arbejdsmarkeder. 

Lone Nørgaard
VUC Roskilde

Provokeret af MP
Sigrid Jørgensen forsvarer i Gymnasieskolen nr. 11 side 45 
de tårnhøje lønninger i MP Pensions administration med, 
at det er gået godt i 2009 og i 2010 med forrentningen af 
MP Pensions investeringer. 

Det har resulteret i en gennemsnitlig løn på cirka 1 mil-
lion kroner, og dette gennemsnit er udregnet på basis af 
alle ansatte, lige fra yngste kontoransatte til de højt place-
rede specialister. En gennemsnitsløn, der er cirka dobbelt 
så høj som en gymnasielektors på sidste løntrin. Man kan 
dermed formode, at en gennemsnitlig kontoransat, medlem 
af HK, tjener mindst det samme som gymnasielektoren. Til 
trods for at der er en vis arbejdsløshed blandt HK’ere i 
Københavnsområdet.

Jeg får udbetalt pension fra MP Pension, og det interes-
sante og ubehagelige er, at beløbet er faldet fra 2010 til 
2011 til trods for ovennævnte gode forrentning. En medar-
bejder fra administrationen siger, at det skyldes det dræn, 

man pensionsbeløbet lidt ned for at opbygge nye ressourcer. 
Men hvorfor tillader man så de tårnhøje lønninger at vokse, 
samtidig med at man skærer ned i pensionsudbetalingerne 
til medlemmerne? Det virker provokerende. Jeg vil gerne 
vide, Sigrid Jørgensen, om alle bestyrelsesmedlemmer står 
bag den uanstændige lønpolitik.

Niels Lund 
Pensioneret lektor fra Haslev Gymnasium 

SVAR TIL NIELS LUND

Som jeg skrev i mit indlæg i Gymnasieskolen 11/2011, 
skyldes forskellen mellem pensionskassens gennemsnits-
løn og branchens gennemsnitsløn i 2010 den bonus, som 
medarbejderne i investeringsafdelingen har fået. Den 
udbetalte bonus udgør langt under 1 procent af de 2 mil-
liarder, som vi medlemmer har fået i merafkast i 2010 
sammenlignet med branchens gennemsnit. 

I MP var investeringsafkastet i 2010 på ikke mindre end 
13,5 procent mod et gennemsnitsafkast i branchen på 10,8 
procent. Havde vores afkast været gennemsnitligt, havde 
vores lønninger også været gennemsnitlige for branchen.

Modsat pensionsordninger, som bygger på markeds-
rente, er vores medlemmer sikret stabile pensioner gennem 
et princip om gennemsnitsrente. Det betyder, at medlem-
merne undgår de kraftige udsving, der følger af markeds-

direkte på pensionen. Vi sætter i stedet penge til side i gode 
år for at udligne dårlige år, og resultatet er stabile pensioner 
med marginale udsving. Per 1. januar 2011 faldt pensio-
nerne op til 0,85 procent, og per 1. januar 2012 vil de falde 
yderligere op til 0,25 procent svarende til 50 kroner for en 
månedlig pensionsudbetaling på 20.000 kroner. Det har vi 
tidligere skrevet om i MedlemsNyt.

Pointen er, at du ikke kan drage en direkte parallel mellem 
afkastet og lønningerne de enkelte år og så den gennem-
snitlige forrentning, medlemmerne får fra pensionskassen.

Venlig hilsen
Sigrid Jørgensen,  
formand for bestyrelsen i MP Pension

Censor eller ej?
Jeg undrer mig. Jeg undrer mig over, at jeg siden reformen 
i 2005 slet ikke har været ude som censor i mine fag, histo-
rie og dansk. Det er blevet til et par dage som AT-censor i 
gymnasiet og en enkelt kursist til EP-eksamen. Det er alt. 

er et fag, man har på hf, og derfor har begrænset pædago-
gisk værdi. Den enlige EP-eksamen blev dog ved min leders 
mellemkomst afværget, så vi ikke var to historielærere fra 
samme skole, der skulle rejse den lange vej fra Silkeborg til 
Sønderborg for at tage hver sin EP-kursist! I gamle dage, 
det vil sige før gymnasiereformen og før strukturreformen, 
havde vi det problem på hf-kurser, at mere end halvdelen 
af timer til øvrig tid blev opslugt af eksamen. Da var det 
ikke ualmindeligt, at jeg havde otte censordage oven i egne 
eksamener, som jo på hf skal afholdes i alle fag. Jeg skal 
lige love for, at bøtten er vendt. Dog er det stadig sådan, at 
nogle af mine kolleger er ved at segne under arbejdspres 
fra mange censoropgaver, medens andre går helt fri. Ud 
over den skæve arbejdsbelastning er problemet, at jeg siden 
2005 ikke har haft den mulighed for det pædagogiske input 
og den inspiration, som der oplagt gives mulighed for gen-
nem censoropgaverne. Jeg har for eksempel afholdt den nye 
ks-eksamen hvert eneste år siden reformimplementeringen, 
men har som sagt ikke været ude som censor i faget. Hf-
danskfaget gennemgik som bekendt også store ændringer 
ved reformen, men same same. Gad vide, om der ligger 
pædagogiske kriterier til grund for planlægningen og til-
delingen af censoropgaverne. 

Kai Holmgaard Just
Th. Langs Hf & VUC

DISKUSSION

INDLÆG TIL DISKUSSION
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Diskussion.  

De skal maks. indeholde 2.500 enheder inkl. mellemrum. 

Send dit indlæg til redaktionen senest mandag d. 22. 

august kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org
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Grundmodul Elevmodul Studiemodul Eksamensmodul Time-fagmodul

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

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

”Vi begyndte at printe studiekort fra 
Lectio, da vi tog Lectio bogdepot i 
brug. Det var naturligt at gøre det på 
det tidspunkt, da det letter arbejds-
gangene i bogdepotet, at eleven søges 
frem ved scanning af studiekortet.  
De eneste forudsætninger for at printe 
studiekort er et godt webkamera 
med autofokus og en kortprinter. Hos 
Barcode Partners kan man få en pakke 
med både kortprinter, scanner og kort.

Før skoleårets start har vi designet og 
printet bagsider på alle kortene, så de 
er  gyldige i udlandet. På elevernes 
første skoledag bruger vi højst 10 
minutter pr. klasse på at tage billeder 
af eleverne. Når billederne er taget, kan 
lærerne se deres nye elever i Lectio, og 
studiekortet giver de nye elever tilhørs-
forhold til skolen. Kortet bruges bl.a 
som adgangskort til fester, og har gjort 
det lettere at være vagt til festerne.

I forhold til skolefotografers studiekort, 

Lectio. For det første kommer elevop-
lysningerne fra Lectios stamdata, så 
der kan ikke snydes med fødselsdato. 
For det andet skal vi ikke vente på 
leveringen af kortene, da vi printer dem 
samme dag, som billederne er taget. I 
programmet til studiekort savner vi dog 
mulighed for at kunne eksportere bille-
derne og en bedre funktion til masse-
udskrift af billederne.

Vi opdagede hurtigt, hvordan vi kunne 
få mest muligt ud af vores kortprinter, 
da man foruden kort med stregkode, 
også kan få kort med magnetstribe 
eller chip. Vores lærere og elever får 
chipkort, som giver adgang til deres 
printer- og kopikonti, når kortet læses. 
Takket være vores printersky kan man 
vælge mellem alle printere til udskrift, 
når der er trykket print fra computeren. 

Ved hjælp af et simpelt billedbe-
handlingsprogram eller PowerPoint 
kan vi også lave andre typer kort end 
de almindelige Lectio studiekort. På 
den måde laver vi særlige kort med 
nøglesnore til festudvalgsmedlemmer, 
navneskilte til konferencer samt parke-
ringstilladelser til elever, lærere og 
besøgende, som med en plastiklomme 
kan sættes i forruden på bilen. Også 
ved forældrekonsultationer bruger vi 
kortene til lærerne, så der står navn og 
fag på dem.

Der er mange anvendelsmulighederne 
ved studiekortet, og man kan håbe, 
at det en dag, vha. chipkortet, bliver 
muligt at registrere fravær, betale i 
kantinen og der kan kodes adgangsret-
tigheder ind i kortet, så det kan bruges 
til åbning af døre og login i Lectio.”

Skoledriftchef Hanne Gjerløff fra Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole fortæller om 
erfaringer med studiekort fra Lectio

Erfaringer med Lectio Studiekort



Målgruppe: Lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt be-
-

satsen for at gøre gode gymnasiale arbejdspladser endnu bedre.

-

 
www.gl.org.

Tilmelding
Tilmeld dig via GL’s hjemmeside www.gl.org under ”arrangementer”, 

-

Program

che-
og  

Mandag Morgen.

dialog med deltagerne i seminarerne.

Seminar 1: Teamarbejde 

Seminar 2: God planlægning

, 

-

 -

Oplæg ved Brøndby Gymnasium og Ordrup Gymnasium.
-

Seminar 8: Fusion
Oplæg ved 

De 10 bud. 

-
lende arbejdspladser for ledere og lærere?

  Oplæg ved -

Attraktive Arbejdspladser
– hvad skal der til?

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



STORE BIOGRAFOPLEVELSER 
TIL 1/2 PRIS
Glæd dig til nye, fantastiske oplevelser med Biografklub Danmark. 

Den nye sæson byder på 10 fantastiske fi lm, specielt udvalgt til klubbens 

medlemmer. Tjek det nye program på www.biografklubdanmark.dk

eller ring på 33 11 36 32.

WWW.BIOGRAFKLUBDANMARK.DK

NYT I ÅR:

OPTJEN VÆRDIFULDE 

BONUSPOINT



GL-E-KURSER KURSER I FAGENE

GL-E-KURSUSNYT

Vær opmærksom på, at følgende kurser 
har snarlige tilmeldingsfrister:

Under Kurser i fag/Historie
Latinamerikas udvikling – samfunds-
forhold og økonomi – GL-E/Forlaget 
Columbus
Kursusdag: 6. oktober 2011, Middelfart – 
tilmeldingsfrist 2.9.2011
 
Under Kurser i fag/Samfundsfag
Anvendelse af regneark i samfundsfag – 
GL-E/Per Henriksen
Kursusdag: 21. september 2011, Aarhus – 
tilmeldingsfrist 12.8.2011

Under Fagligt samspil
IFPR-kurset Fagligt samspil i gymnasiet
Kursusdag: 12. oktober 2011, København 
– tilmeldingsfrist 26.8.2011 
 
Under Almen pædagogik 
IFPR-kurset Ny skriftlighed i praksis i 
hhx og htx  
Kursusdag: 26. september 2011, Odense – 
tilmeldingsfrist 2.9.2011

IFPR-kurset Læreren som vejleder  
Kursusdage: Internat 6.+7. oktober 2011, 
Vejle – tilmeldingsfrist 2.9.2011 

IFPR-kurset Det globale klasseværelse 
Kursusdag: 29. september 2011, Odense – 
tilmeldingsfrist 9.9.2011

Under It i undervisningen 
IFPR-kurset Virtuel undervisning 
Kursusdag: 4. oktober 2011, Høje-
Taastrup – tilmeldingsfrist 2.9.2011

Anvendelse af den interaktive tavle i 
dansk og sprogfag – GL-E/Rita Hou-
mann/Elsebeth Sorensen 
Kursusdag: 28. september 2011, Randers 
– tilmeldingsfrist 9.9.2011

Dansk
Årsmøde: ”Fra Goethe til Google – om 
dansk, dannelse og alt det der”
Dansklærerforeningen/G inviterer til års-
møde og generalforsamling den 29. sep-
tember 2011 kl. 13.00 til den 1. oktober 
kl. 11.00, Comwell Hotel, Kolding.
Indhold: Fra at være et næsten rent littera-
turfag er dansk blevet et multimodalt fag.  
Årsmødet fokuserer på danskfagets iden-
titet og dannelsespotentiale og giver bud 
på, hvordan vi virkeliggør et moderne, 
ikke-instrumentelt danskfag.
Blandt oplægsholderne er Anker Gemzøe, 
Pia Quist, Peter Heller Lützen og Line 
Knutzon. Fredag er planlagt med work-
shopper, nyt fra fagkonsulent Susan 
Mose, og kl. 15.00 afholdes sektionens 
generalforsamling med debat om faget. 
Læs mere på www.dansklf.dk  
Tilmeldingsfrist: 1. september.

Erhvervsøkonomi

Generalforsamlingskursus FLE: 
Finanskrise – fokus på 
virksomhedernes vinderstrategier i 
krisetider.
Tid og sted: Torsdag den 22. september kl. 
9.00 til fredag den 23. september kl. 9.30.  
Cabinn Metro Hotel, Arne Jacobsens Alle 
2, 2300 Kbh. S. (Ørestaden).
Program: Oplæg om virksomhedernes 
situation ved DI, oplæg om viral markeds-
føring og sociale medier, arbejde med Glo-
bal Compact. Virksomhedsbesøg: Pandora 
og Kopenhagen Fur.
Formål: At få indblik i, hvordan virkelig-
heden ser ud i virksomhederne efter 

Målgruppe: Undervisere i erhvervsøkono-
mi, men andre er velkomne.
Tilmelding: Senest mandag den 5. sep-
tember til Anne Højte og Marie Telling 
Jepsen, ah@viby-gym.dk og 
mj@ikast-gym.dk
Pris: 1.800 kr.

Klimakonference i erhvervsøkonomi 
(FLE)
Tid og sted: Fredag den 23. september kl. 
10.00-15.00. 
Cabinn Metro Hotel, Arne Jacobsens Alle 
2, 2300 Kbh. S. (Ørestaden)
Program: Oplæg fra Miljøministeriet, kli-
macases i undervisningen, oplæg fra 3 
miljøvirksomheder, paneldebat med poli-
tikere samt kollegial erfaringsudveksling.
Formål: At inspirere til innovativ tænk-
ning omkring klima i undervisningen.
Målgruppe: Erhvervsøkonomi og sam-
fundsfag, men andre er velkomne.
Tilmelding: Senest 5. september til Anne 
Højte og Marie Louise Telling Jepsen, 
ah@viby-gym.dk og mj@ikast-gym.dk
Pris: Gratis.

Fransk, spansk og italiensk

Ny skriftlighed for fransk, spansk og 
italiensk – elevmotiverende 
skriveformer og evaluering
Reformkursus for sproglærere på stx, hf, 
VUC, hhx og htx med fransk, spansk og 
italiensk. 
Formål: Kurset har fokus på læreplanens 
tanker om ny skriftlighed, hvor skrivning 
ud over formidlingsskrivning også anven-
des som læringsstrategisk værktøj i for-

og fastholdelse af viden.  
Kursusdagen vil bestå dels af fælles 
oplæg, dels af ateliers for henholdsvis 
fransk, spansk og italiensk.
Målgruppe: Fransk-, spansk- og italiensk-
lærere fra stx, hf, VUC, hhx og htx.
Tid og sted: 4 én-dagskurser fra 9.30-
16.00.
Odense: Tirsdag den 1. november 2011
Aalborg: Torsdag den 10. november 2011
København: Tirsdag den 15. november 
2011
Aarhus: Torsdag den 24. november 2011
Pris: 1.000 kr. pr. deltager.
Tilmelding og kontakt:
Tilmelding senest d. 3. oktober 2011 til 
Ulla.Pedersen@skolekom.dk,
tlf. 75 36 81 43.
Oplys ved tilmeldingen: Navn, e-mail og 
ansættelsessted, fagønske til atelier og 
din skoles ean-nr. 
Oplys også kursustitel og dato.
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Historie

Temadage om konspirationsteorier
Historielærerforeningen afholder i samar-
bejde med Integrationsministeriet 3 regio-
nale temadage om konspirationsteorier. 
Målgruppe: Gymnasielærere i historie, 
samfundsfag og religion. 
Formål: At sætte fokus på, hvordan kon-
spirationsteorier og usaglig historie- og 
samtidsgengivelse påvirker unges opfat-
telse af sociale og politiske forhold, iden-
titetsdannelse og kritiske, demokratiske 
og faglige kompetencer.
Onsdag d. 5. oktober 2011: Egaa Gymna-
sium, Mejlbyvej 4, 8250 Egå.
Tirsdag d. 25. oktober 2011: Sct. Knuds 
Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 
Odense M.
Tirsdag d. 1. november 2011: Kongsholm 
Gymnasium & HF, Løvens Kvarter 17, 
2620 Albertslund. 
Tilmelding senest d. 5. september 2011 til 
Stine Strohbach, Integrationsministeriet, 
sis@inm.dk, telefon 41 62 34 93. Kurset 

GL’s hjemmeside under ”Kurser i fag”.

Handelsskolernes 
Tysklærerforening

Deutschleherverband der Dänischen 
Handelsschulen
KURSUS OG ÅRSMØDE 2011– Munkebjerg 
Hotel 
Torsdag den 22. september

-
ker. Velkomst ved Bente Nordbek.
10.00-11.30: Fagkonsulenterne Bente 
Hansen, hhx og Jens Norlyk, hg.
11.30-11.45: Pause.
11.45-13.00: Fachberater Thomas Frahm
13.00-14.30: Frokost og check-in.
14.30-16.00: Medienlandschaft v. journa-
list Marc-Christoph Wagner.

16.15-16.45: Generalforsamling.
16.45-17.30: Regionsmøde.
19.30: Middag.
Fredag, den 23. september
9.00-11.00: CL i tyskundervisningen på 
hhx og hg v. Lisbeth Petersen, IBC Kolding.
11.00-11.15: Pause.
11.15-13.00: Web 2.0: zum Stand der 
didaktischen Nutzung im Sprachunter-
richt v. Andreas Westhofen.
Tilmelding til Birte Appelqvist på 
appelqvist@mail.tele.dk.

Psykologi

Kognition og læring
Tid og sted: Mandag 5. september 2011, 
kl. 13.15-16.00 samt regionalmøde 16.00-
17.00, Århus Akademi.
Program: I detaljer kan ses på http://gle.
gl.org under kurset i dets fag.
Formål: Med udgangspunkt i cooperative 
learning at introducere samarbejdslæring 
og moderne international læringsforsk-
ning og give eksempler på konkrete værk-
tøjer til læring og dialog.
Underviser: Peter Musaeus, cand.psych., 
aut., lector, ph.d.
Målgruppe: psykologilærere.
Tilmelding: Fredag den 26. august 2011 
til Elsebeth Nielsen på en@mail-mg.dk 
med ean nr.
Pris: 600 kr. 

Pædagogik

Årsmødekursus i Gymnasieskolernes 
Pædagogikumforening
GP afholder årsmødekursus for kursusle-
dere og pædagogikumtilsynsførende på 
Trinity ved Fredericia d. 10.-11. november 
2011.
Temaet for årsmødekurset er: Den profes-
sionelle kommunikation – den professio-
nelle lærer.
Kurset indledes torsdag kl. 15.30 med 
oplæg af Mads Hermansen og afsluttes 
fredag kl. 15.00 efter Eva Haues oplæg.
Foreningens generalforsamling afvikles 
torsdag den 10. november kl. 17.45-19.15.
Kursuspris: 2.300,- kr. for GP-medlemmer, 
2.700,- kr. for øvrige.
Tilmelding: Senest den 5. september til 
GP-kasserer Morten Mikkelsen, Fredericia 
Gymnasium via foreningens hjemmeside: 
www.gympf.dk - Årsmødet - tilmelding til 

-
stændige program.

Studievejledning

Studievejlederkonference – ”Ungepakke 
2 – Nye arbejdsopgaver og nye 
udfordringer i vejledningen – fravær – 
fastholdelse – gennemførelse”
Tid og sted: Nyborg Strand, 16. november 
kl. 12-17. november kl. 15, 2011
Program: Ekspertoplæg, workshopper, 
paneldiskussion og tid til kollegial spar-
ring. Hovedoplægsholdere: Noemi Katz-
nelson, Ronny Højgaard Larsen, Thomas 
Milsted. Program i detaljer kan ses på 
http://gle.gl.org under Studievejledning.

-
det i fastholdelsesindsatsen. 
Målgruppe: Studievejlederkonference for 
vejledere ved ungdomsuddannelserne 
stx, hhx, htx, VUC, EUD.
Tilmelding: Senest 20. oktober 2011 til 
Nyborg Strand, https://www.confe-
rencemanager.dk/Studievejleder2011
Pris: 3.250,00 kr. 

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  

22. august kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

Har du skiftet skole, 

er gået op eller ned i 

tid, flyttet eller fået 

ny e-mail? Så husk 

at give GL besked. 

Det letteste er at 

klikke ind på www.

gl.org under ”mine 

medlemsoplysninger”.
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LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Log ind på Mit LB på www.lb.dk 

mine sider - 
mine muligheder

  ændre dækning på dine forsikringer

  få et tilbud på nye forsikringer

  anmelde skader

  se skader fra de sidste fem år

  se din forsikringsoversigt

  se dækningsoplysninger

  se prisoplysninger

  læse dine forsikringsvilkår

  tilmelde Betalingsservice 

  rødt og grønt kort

  rejsekort

  nyt girokort

  kopi af policer

Du kan:

Du kan også bestille:

Få adgang til dine 
forsikringer, når 
det passer dig. 

Mit LB
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Birgit Birch 
16. april 1940-20. juni 2011
Den dag årets første studenter sprang ud på 
hendes gamle skole, døde Birgit Birch 71 år 
gammel, og da studentervognene fyldt med 
glade unge mennesker kørte ud fra Aurehøj 
efter translokationen den 25.6., blev Birgit 
begravet fra en fyldt Helsingør Domkirke. 
Symmetrien i dette sammenfald ville have 
passet Birgit godt.

Birgit blev cand.mag. i 1970 fra Odense 
Universitet som første hold med hovedfag i 
engelsk og tog bifagseksamen i idræt. Efter 
eksamen underviste Birgit to år på Vestfynsk 

Fra hjemkomsten i 1975 blev Aurehøj 
Gymnasium Birgits skole til pensioneringen 
i 2005, og her leverede hun professionelt 
varen i form af fagligt kompetent, inspire-
rende og udfordrende undervisning til ræk-
ker af Aurehøj-elever. Birgit havde om nogen 
sans for, hvilke tekster der ville fange ele-
vernes interesse, havde blik for de skæve, 

aldrig bleg for at kaste sig ud i nye eksperi-
menter og afprøve nye undervisningsformer. 
Efter sin pensionering havde hun således 

MINDEORD

Gymnasieskolen modtager mindeord. 

De skal maks. indeholde 2.400 enheder 

inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen 

senest mandag d. 22. august kl. 14.00 

på gymnasieskolen@gl.org

”Hele gymnasiet danser salsa” 

Et kulturelt og medrivende koncept med foredrag og salsadans 
til fællestimearrangementet og orkestret Latin Dance Band      

til gymnasiefesten. 

Se videoen på YouTube og Facebook 

Læs mere på: www.latindanceband.dk 

Kontakt: mail@latindanceband.dk  Mobil: 22895140 

Udgivelse og deadline for de næste numre

13 Deadline: 22. august 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

Har du visioner for fremtidens gymnasielærere?
– Valg til GL’s hovedbestyrelse
GL’s hovedbestyrelse leder GL’s arbejde. Hovedbestyrelsen har 13 medlemmer, som vælges af og blandt alle GL’s medlemmer. Hovedbestyrel-

sen vælges for 2 år ad gangen, og næste valgperiode begynder 1. januar 2012. Der skal derfor være valg til hovedbestyrelsen til november. Har 

du visioner for fremtidens uddannelsespolitik for gymnasiale uddannelser eller arbejdsvilkår for gymnasielærere – uanset farven på studenter-

nes huer – er det nu, du skal overveje at stille op til hovedbestyrelsesvalget.

Kandidatlister skal være GL’s sekretariat i hænde senest mandag den 24. oktober 2011.   Læs mere på www.gl.org/valg.
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DIGITALE MEDIER OG NETMEDIERET 
KOMMUNIKATION I UNDERVISNINGEN

Lær at anvende web 2.0, podcast og wiki i din undervisning.

2x2 dages kursus udviklet specielt for gymnasiet i samarbejde med en 
række gymnasieskoler.

Læs mere og tilmeld dig elektronisk på icei.au.dk/digitalemedier

“Viden er det eneste råstof, der bliver mere af desto mere vi bruger”

kursericei

AU
AARHUS UNIVERSITET



Udlejes Costa Del Sol

1. sal i smuk lav bebyggelse, fælles have 

m. pool, 2 sovev., badev., stue/køkken.

Altan m. havudsigt, 200 m til strand.

Nær indkøb, bus, golfbaner.

Sommerferie  3.000 dkr. pr. uge

Andre uger 2.500 dkr. pr. uge

Priserne er inkl. el.

http://losclaveles40.webbyen.dk

birgitta_haaning@hotmail.com

5944 1642.

Feriehus i Sydfrankrig

Nær Middelhavet og Pyrenæerne udle-

jes renoveret landsby-stenhus på 160 

m² i naturskønt område. Ideelt cykelter-

ræn. 3 soveværelser, 2 badeværelser, 

have, terrasse m. bjergudsigt. 

Ledige uger: 32, 33, 34, 35, 36, 37.

5943 1715.

egilraabo@newmail.dk

www.feriehus-i-sydfrankrig.dk

Hunderupkvarteret, Odense

Central lejlighed på 63 m² i roligt kvarter 

sælges. Oplagt som forældrekøb eller til 

førstegangskøberen. 

Pris kr. 1.124.000,-. 

Ring til Henrik på 3070 8828.

Lucca/Toscana
 

Sensommer/efterår i Toscana. Lejlig-

heden er beliggende i det historiske 

centrum i Lucca. Tæt ved Firenze, Pisa, 

fascinerende badestrande og bjerge. 

Lejligheden er godt udstyret og veleg-

net til 2 voksne. 3.350,- kr. pr. uge, også 

mulighed for kortere ferie.

birthe.kvistgaard@cdnet.dk

www.setoscana.dk

Hus til salg på Madeira

Huset har en enestående, naturskøn 

beliggenhed, yderst mod havet på Ma-

deiras sydvestkyst i området Prazeres.  

Det ligger på et udsigtspunkt i 450 me-

ters højde med 180 graders panora-

maudsigt over havet og bjergskrånin-

gerne. Der er en stor sydvendt veranda.

Kontakt: anne@johnk.dk,

tlf.: 4588 4748.

Sydsjælland kalder!

300 m² skøn, lys murermestervilla i Vor-

dingborg sælges.

300 m til skov og strand, mange store 

rum, carport, værksted, separat byg-

ning med 2 kontorer/værelser. Have 

med frugter, bær, roser og drivhus.

Godt 1 time til København.

Sagsnr. 109738,

www.danbolig.dk
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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).

af en digital bog om Macbeth. Birgits inte-
resse for lærergerningen rakte ud over det 
faglige; kort før sin død mødte hun på Herlev 
Hospital en gammel elev, der omgående 
genkendte Birgit som læreren, der havde 
taget sig særligt af hende dengang på Aure-
høj, og som havde undervist hende og en 
gruppe elever for sig selv. Og den slags 
historier er der mange af: En sommerferie 
kørte Birgit og Henning for eksempel Skot-
land igennem i en minibus med et engelsk-
hold, og så var der jo den årlige grillsam-
menkomst for elever i Snekkersten, der 
såmænd også var programsat til i år.

Birgit holdt aldrig op med at ville lære nyt. 
Efter pensioneringen fra Aurehøj begyndte 
hun at lære sig italiensk og tysk, og rejser 
blev der mange af i de sidste år, for de nye 
studier førte nye rejser med sig og omvendt. 
Hun og Henning udforskede nøje Rom samt 
Toscanas og Umbriens natur og kultur, kirker 
i Tyskland og senest New York, hvortil en ny 
dannelsesrejse med børnebørnene allerede 
var programsat til efteråret. Birgit havde 
således slet ikke tid til at dø nu, og vore 
tanker går til Henning, sønnerne og børne-
børnene med ordene fra Shakespeares 
Macbeth: She should have died hereafter, 
there would have been a time for such a word.

Engelsklærerne på Aurehøj Gymnasium

Annette Elise Hansen 1955-2011
Annette døde i påsken af kræft. Annette var 
ansat på Brøndby Gymnasium, da hun blev 
syg, men nåede kun at undervise der nogle 
få måneder.

Hun begyndte på Vallensbæk HF i 1994, 
og da skolen fusionerede med Albertslund 
Gymnasium og blev til Kongsholm Gymna-
sium og HF, blev det hendes arbejdsplads.

Annette havde dansk, idræt og psykologi. 
Idræt og dansk underviste hun ikke i de 
sidste mange år. Det fag, der kom til at 
betyde mest for hende, var psykologien, og 
hun var i gang med en uddannelse til jungi-
ansk psykoterapeut, da hun blev syg. 

I forhold til dansk holdt hun sig orienteret 
i den nyere danske litteratur. Hun elskede 
det gode sprog og ”den gode historie” både 
litterært og privat.

Annette var et utroligt empatisk og rum-
meligt menneske og elskede at snakke med 
folk.

Et billede, mange af os har på nethinden, 
er Annette siddende i snak i frikvarteret eller 
ivrigt talende til og fra skolen på cykel eller 
i S-toget. Hun kunne snakke med alle, og 

den bedste lærer, de nogensinde havde haft. 
Hun var fagligt dygtig, kreativt tænkende, 

-

blødt punkt for de lidt skæve eksistenser og 
var i hjertet en sand hf-lærer.

Hun havde humoristisk sans og et herligt 
grin. Hun var en af de mest vellidte kolleger 
og undervisere på vores skole, og det var 

Gymnasium, som havde headhuntet hende.
En ting, som betød meget for Annette, var 

friluftslivet. Hun elskede at cykle, vandre, 
vinterbade og stå på ski.  Hun havde i cirka 20 
år organiseret en skitur til Norge. Den skitur 

har efterhånden været med og ligesom 
Annette nydt det seje løb på langrendsski.

Hun havde også en ødegård i Sverige og 
holdt af det primitive liv uden wc og indlagt 
vand, til gengæld med udsigt over en sø.

Annette havde en stor omgangskreds og 
familie og var god til at holde kontakt med 

man ville se hende, fordi hendes kalender 
altid var booket op med aftaler.

Det er umuligt at få alt det med, vi gerne 
ville fortælle om Annette. Hun efterlader vi 
andre både med et stort savn, men også med 
en taknemmelighed over, at hun har været 
her.

Annette efterlader sig to sønner, Dennis 
og Anton.

På vegne af kollegerne ved Kongsholm Gym-
nasium og HF
Nina Clante, Marit Grimstad Jensen, Inge 
Jensen, Andrea Blicker, Henning Mørch 
Sørensen og Kirsten Madsen



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 

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.!

REJSEANNONCER

Studie- og grupperejser

Læs mere på www.kilroygroups.com
Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroygroups.dk

Vi arrangerer studierejsen og står for alle de praktiske detaljer!
Det sparer jer masser af tid !

inkl. fly og flersengs-
værelser på hostel, fra kr. ............3.095,-
Athen 6 dage/5 nætter BEYOND SIGHTSEEING:

• Guidet rundvisning på Akropolis
•  Udflugt til Delfi
•  Foredrag om det moderne 
 Grækenland

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

Berlin, meget lækker

3-værelses udsigtslejlighed

Lækker 3-værelses udsigtslejlighed til 

6 personer. Beliggende med bademu-

lighed direkte til Havel-floden, Span-

dauer See. Fuldt indrettet lejlighed med 

altan, stue, to værelser, køkken med 

spiseplads, opvaskemaskine, mikroovn, 

vaskemaskine, badekar, internet og tv. 

Gratis parkering, 100 meter til offentlig 

transport.

info@wasserstadt.dk

www.wasserstadt.dk
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TLF. 7020 9160  |   INFO@SBTOURS.DK  |  WWW.SBTOURS.DK

.............................mange andre destinationer...................................

SPECIALIST  I  GRUPPEREJSER

Berlin...  fra 1.695

Paris...      fra 2.095

Dublin... fra 2.195 

Wien...     fra 2.195 

London...      fra 2.295

Krakow...     fra 2.295

Amsterdam... fra 2.350

Rom...           fra 2.495

Edinburgh... fra 2.595

Barcelona...  fra 2.695 

Firenze...     fra 2.695 

Istanbul...     fra 2.695 



SKOLEGRUPPER I EUROPA 2011/2012
I 34 år har Ørslev Gruppe & Specialrejser A/S arrangeret grupperejser med stor 
succes. Vi har primært udført disse rejser med vores egne sikre og komfortable 
busser. Derfor ved vi præcist, hvordan vi skaber den bedste skole- og ungdoms-
rejse efter netop jeres behov, og hvordan I kommer sikkert frem og tilbage igen.

SKILEJRSKOLE
Nu har vi flyttet Norge til Østrig!
Vi har eget hotel til 130 personer 
– perfekt til store skolegrupper.

Bad Gastein. Pris fra

DKK 1.250,- pr. pers.

ADVENTURE
Sammensæt selv jeres aktiviteter 
udfra 12 forskellige muligheder, 
f.eks. rafting, klatring, udflugter 
til f.eks. Venedig, Salzburg og 
München.

Bad Gastein, Østrig. Pris fra

DKK 1.300,- pr. pers.

Klinovec, Tjekkiet. Pris fra

DKK 950,- pr. pers.

STORBY
Amsterdam, Prag,  
Berlin, Paris, Bruxelles  
og Barcelona.

Pris fra

DKK 735,- pr. pers.

Aktiv ferie for Grupper

Rekvirér tilbud hos 
Lars Meier eller Søren Karlsen på 

tlf: 7023 5700 - www.orslev.dk  

Rejsen begynder på

Team-benns.com

Top 3 studiebesøg: 

Det sparer jer for masser 
af tid !

Kontakt Mette 
på tlf: 46 91 02 59

Studierejse til Barcelona, fly, 6 dage

 2.550,-
pr. person

SUPERPRIS
fra kr.Barcelona er med sin 

historie og enestående 
arkitektur et oplagt mål 
for en studierejse

Universitetet

Palacio Nacional
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Uddannelseschef/Souschef 
ved VUC Vest

Ved VUC Vest er stillingen som uddannelseschef/Souschef 
ledig til besættelse snarest.

Ledelsesopgaven
Ledelsesopgaverne på VUC omfatter driften af de to uddan-
nelsesområder på VUC - avu og hf, som uddannelseschefen 
varetager i samarbejde med forstanderen. Der er tilknyttet 40 
medarbejdere til hvert af områderne og der er ca. 750 årskur-
sister svarende til en omsætning på ca.75 mio. kr.(2010)

VUC Vest søger en leder, der i samarbejde med forstanderen 
kan løfte de udfordringer som øget efterspørgsel og implemen-

der gennem en åben og positiv kommunikation kan fastholde 
vore erfarne og kompetente medarbejderes engagement 
i et spændende studiemiljø for unge og voksne. Ansøgere 
med erfaring inden for en af de nævnte uddannelser vil blive 
foretrukket.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse sker efter Statens regler med mulighed for 
lokalforhandling af chef- og resultatløn. 

( Læs mere om os på www.vucvest.dk )

Ansøgningsfrist: Fredag den 2. september 2011.

Ansøgningen sendes til:

VUC Vest
Forstander Frants Regel
Kronprinsensgade 62
6700 Esbjerg
76 12 17 20   Vest 

STILLINGER
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Thisted
Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Nykøbing
Limfjordsvej 95 
7900 Nykøbing M
Tlf. 70 70 12 34

Sydthy
Jernbanegade 21
7760 Hurup
Tlf. 70 70 12 34

 

vuc@vuctm.dk
www.vuctm.dk

Afdelingsleder
ved Thy-Mors HF & VUC
Nykøbing-afdelingen
Vores afdelingsleder ved Thy-Mors HF & VUC, 

 
-

-

-

-

-

Thy-Mors HF & VUC har hovedsæde i Thisted og afdelinger i Nykøbing og Sydthy (Hurup). Skolen er vokset gennem de senere år 
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Skive Gymnasium og HF 
 

Da en af vores uddannelsesledere har fået nyt job fra 

 

-

 

 
 

Vi søger en uddannelsesleder, der har: 

 

 

 

ud af uddannelsen 
 

 

 

 
 

 

Ansøgningsfristen er mandag d. 29. august, 2011. 

 

 

Vicerektor til 
Nordfyns Gymnasium
Nordfyns Gymnasium søger en ny vicerektor med tiltræ-
delse snarest muligt.

Vicerektor er stedfortræder for rektor og indgår i et ledel-
sesteam på fire personer. 

Vi forventer, at vicerektor 
-

kompetence i et eller flere gymnasiale fag 

elever, forældre og skolens medarbejdere

Arbejdsopgaver for vicerektor tager bl.a. udgangspunkt 
i følgende:

-
retning og valgfag samt udarbejdelse af konkret 
forslag til oprettelse og sammensætning af studie-

opfølgning på time- og ressourceforbruget for den 
enkelte lærer. 

-
taler.

folkeskoleelever.

Fordelingen af opgaver i ledelsen og sekretariat vil blive 
endeligt fastlagt efter ansættelsen af ny vicerektor.

Nordfyns Gymnasium er opført i 1981 som et 6-sporet 
-

satte.  Bygningen er velindrettet med betydelig fleksibilitet 

velegnede naturvidenskabs-, musik- og idrætsfaciliteter. 
Gymnasiets optagelsesområde udgør et stort geografisk 
område. Eleverne kommer fra Nordfyns Kommune, Oden-
ses nordvestlige del samt Vissenbjergområdet. Omgangs-

og elever imellem.

Yderligere oplysninger om gymnasiet kan findes på  
www.nordfyns-gym.dk.

Spørgsmål til stillingen og skolen kan stilles til rektor Kurt 

kuer@nordfyns-gym.dk. 

Mandag d. 12. september 2011 kl. 12.00.
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Kontakt Salgschef Niels Christensen

  for information på niels@saxo.com

Henrik Parbo (red.)
Kend Kemien 3
Til kemiundervisning på 

A-niveau.

Esben Andreasen 
& Allan Poulsen (red.)
Religion og kultur 
- en grundbog 
Introduktion til verdens religioner 

og deres praksis. Målrettet religion i 

gymnasiet og på HF.

Bøger på nettet
www.saxo.com

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne gælder minimum til d. 30. september 2011. Alle bestillinger tillægges 19 kroner i forsendelse i Danmark.

Stig Hjarvard 
medieDK
Beregnet til medieunder -

visningen i dansk. Inkl. 

tilhørende website.

Niels Jørgen Green-
Pedersen
Alkestis af 
Euripides
Det ældste, bevarede 

drama af Euripides. Til 

Oldtidskundskab.

Esben Andreasen 

DIN PRIS
  354,-
eks. moms

DIN PRIS
  100,-
eks. moms

DIN PRIS
358,80

eks. moms

Op til 38% rabat på 
nyheder
Levering 1-5 hverdage
Indkøb uden binding
Fuld returret
SKI-godkendt

DIN PRIS
302,50

eks. moms

Det er nemt med en SKI godkendt partner

Køb dine undervisnings-
bøger hos SAXO 
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