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Undervis på tværs  
af platformene bog, 

dvd og web 

Grundbog
ZOOM er blevet til i et samarbejde mellem Gyldendal, DR og Det Danske Filminstitut. Bogen 
dækker både læreplanen på C- og B- niveau og klæder eleverne på til filmanalytiske studier 
og arbejdet med at producere egne film.Grundbogen indeholder varierede opgavetyper, der 
lægger op til både analyse og kreative produktioner. Eleverne arbejder på tværs af medie-
platformene bog, dvd og website.

Dvd
Dvd’en indeholder 17 hele dokumentar- og fiktions-film og tre uddrag som alle introduceres 
i grundbogen. Filmene dækker en bred vifte af genrer inden for fiktions- og dokumentarfilm. 
I alt ca. 8 timers film.

Website
Websitet til ZOOM er gratis tilgængeligt og består af en digital tidslinje og en produktions-
matrix. Tidslinjen giver overblik over film- og mediehistorien fortalt i lyd, billeder og  
tekst og med tilknyttede opgaver. Her finder eleverne bl.a. en lang række klip fra film-  
og tv-historiens begyndelse frem til i dag med et væld af genrer repræsenteret og med 
tilknyttede opgaver. Produktionsmatrixen er et styringsværktøj fra ide til færdig film, der 
klæder eleverne på til selv at producere film.

Gratis website på www.dr.dk/zoom

ZOOM  
– grundbog i medier
AF JETTE MELDGAARD HARBOE OG HENRIK POULSEN

ZOOM tilbyder en komplet undervisningspakke til medieundervisningen i 
gymnasiet og består af en grundbog, dvd og websitet www.dr.dk/zoom, 
som er frit tilgængeligt.
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Grundbog –  
300 sider kr. 279,-

Dvd – kr. 599,-
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Jeg ser det her som et 
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Det virker jo, som om 
de opsiger mig for at spare 
pædagogikum

LEDER

Det er langtfra en ny debat. Faktisk er den – i 
de seneste 10 år, mindst – blusset op hver 
eneste sensommer, når et nyt skoleår begyn-

der. Det handler selvfølgelig om klassekvotienter. 
Endnu en gang propper alt for mange skoler alt for 
mange elever i klasserne. I hvert fald hvis man 
spørger lærere og elever. Og det endda i en tid, hvor 
skolernes sammenlagte overskud igen er vokset. 
Spørger man derimod undervisningsministeren, 

-
gjorde for nogle uger siden en undersøgelse, som 

klasser giver større frafald eller dårligere resul-
tater. Men gør den nu også det? Det kan du 

læse mere om i temaet i denne udgave af 
Gymnasieskolen, hvor forskere undsiger mi-
nisterens forsøg på at frikende store klasser 
som årsag til frafald.

Du kan også læse om, hvordan det er at være 
ny lærer og stå foran eleverne første dag på job. 

Eller om en anden ung lærers kvaler 
med at få pædagogikum. Han blev 

i stedet fyret, men tilbudt jobbet 
igen – dog uden pædagogikum.

Snart er der også folketings-
valg. Det er uundgåeligt. Se-

nest til november, forment-
lig inden. Valgkampen har 
længe været i gang bag 

kulisserne. Som sædvan-

lig, fristes man til at sige, vil det være et godt gæt, 
at uddannelse bliver et ikke uvæsentligt tema. Det 
kommer vi nok til at høre og læse mere om i de 

-

fokus på uddannelse og forskning, men hvad der 
egentlig ligger bag tallene, har vi ikke overblik over 
i skrivende stund – mere om det i næste nummer 
af Gymnasieskolen.

Et stærkt velfærdssamfund kræver ordentlige inve-
steringer på uddannelsesområdet. Det er så godt 
som alle politikere enige om. I hvert fald i retorik-
ken. Noget andet er handling.
Netop velfærdsstatens overlevelse og styrkelse er, 
hvad den af Politiken nedsatte tænketank Kraka 
handler om. Dens direktør hedder Peter Mogensen. 
Læs interviewet med ham i dette nummer.

Endelig har vi også brugt lidt plads på at præsentere 
os selv, GL, som fagforening. Hvem der egentlig 
arbejder i domicilet på Vesterbrogade, og hvad de 
forskellige afdelinger laver og kan gøre for medlem-
merne. Så et par sider længere omme kan du blandt 
andet se ansigterne på de folk, du får i røret, når 
du har brug for hjælp eller har spørgsmål.

God læsning!

Morten Jest, chefredaktør

Stort er ikke altid bedre

Side 32Side 6 

Nyt undervisningspro-

ungdomsuddannelse

gjorde for nogle uger siden en unde

klasser giver større frafald eller d
tater. Men gør den nu også de

læse mere om i temaet i den
Gymnasieskolen, hvor forske
nisterens forsøg på at frikend
som årsag til frafald.

Du kan også læse om, hvordan
ny lærer og stå foran eleverne fø
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Side 34 

NYHED

Ekspert tvivler på  
klassekvotient-konklusioner
Store klasser resulterer ikke i mere frafald, viser UNI-C’s analyse. Derved er en sejlivet 
myte manet i jorden, mener undervisningsministeren. Men professor i statistik sår 
tvivl om analysens konklusioner.

Der er ingen sammenhæng mellem 
klassekvotient og frafaldsprocent. 
Så klar lyder en af konklusionerne 

i UNI-C’s analyse af klassekvotienter.  
Undervisningsministeriet har bestilt analy-
sen hos UNI-C, der løser statistiske opgaver 
for ministeriet UNI-C leverer it-tjenester 
til uddannelses- og forsknings verdenen.

Analysens konklusion drages på bag-
grund af tal for skoleåret 2007-2008. De 
viser blandt andet, at frafaldsprocenten 
på stx er på 10, hvad enten der sidder 
under 25 elever i klassen eller over 28 
elever. Kigger man på htx, så ligger fra-
faldet også nogenlunde ens med 15 pro-
cent for klasser med under 25 elever i 
klassen og 16 procent for klasser med over 
28 elever i klassen.  

Professor i pædagogisk statistik Peter 
N. Allerup ser dog skeptisk på analysens 
konklusioner. 

”Desværre må jeg nok sige, at de kom-
mer til at overstyre lidt med hensyn til at 
gribe resultater fra analysen, som ikke er 
valid nok,” siger Peter N. Allerup, profes-
sor i pædagogisk statistik ved Center for 
Grundskoleforskning på Danmarks Pæda-
gogiske Universitetsskole.

Det vurderer han efter at have kigget 
dybt i analysens bilag og metode. Der er 
ting, der tyder på, at den statistiske model, 
som de har anvendt, ikke er god nok.

Hvis det var ham, der havde fået til 

opgave at kigge på sammenhæng mellem 
klassekvotient og frafald statistisk, og 
han var endt op med lignende mellem-
regninger, så ville han være stoppet. For 
der er en del modstrid i resultaterne. Han 
undrer sig over, at de fortsætter med at 
lede efter en sammenhæng mellem klas-
sekvotient og frafald, på trods af at der 

anskues så simpelt.
”Det skyldes nok, at det i bund og grund 

er svært at forklare frafald med én eneste 
årsag,” siger Peter N. Allerup.

Frafaldstal er ikke reelle
Konklusionerne undrer også projektleder 
Anna Dahlquist fra Videnscenter om fast-
holdelse og frafald. I sit arbejde med at 
indsamle og producere viden om frafald 
og fastholdelse er hun stødt på meget 
forskning, der dokumenterer, at en høj 
klassekvotient netop medfører dårligere 
undervisningssituationer og frafald. Men 
da hun kiggede nærmere på alle bilagene 
i analysen, forstod hun godt, hvorfor kon-
klusionen var blevet sådan. Analysens 
bagmænd har valgt at have et såkaldt 
15-måneders-kriterium for frafald. Det vil 
sige, at hvis en elev afbryder en uddan-
nelse, tæller det først som frafald efter 15 
måneder.      

”Derved har ministeriet undgået at re-
gistrere en del frafald. Så reelt vil frafal-

det jo være meget større,” vurderer Anna 
Dahlquist.

Det er Anna Dahlquists erfaring, at rig-
tig mange elever falder fra ungdomsud-
dannelserne i det første halve år. Og i 
realiteten kan eleverne nå at have adskil-
lige frafald fra forskellige ungdomsud-
dannelser inden for 15 måneder. Derved 
barberer 15-måneders kriteriet det reelle 
frafald drastisk. Når man først registrerer 
frafald så sent, så er analysens konklu-
sioner, ifølge Anna Dahlquist, langt fra 
virkeligheden på ungdomsuddannelserne. 

”Det er typisk statistik – man kan jo få 
det til at vise hvad som helst,” siger Anna 
Dahlquist.

Undervisningsminister Troels Lund 
Poulsen (V) har dog ingen kritik af ana-
lysen og mener, at undersøgelsen maner 
en sejlivet myte i jorden.

”Analysen er et stærkt afsæt for at dis-
kutere på et nyt oplyst grundlag. Nu står 
det sort på hvidt, at det ingen betydning 
har, hvor mange elever der er i klassen,” 
siger han. 

Undervisningsministeren mener derfor, 
at skolerne i princippet må putte lige så 
mange elever i klasserne, som de har lyst 
til. Han vil ikke lovgive om et loft på klas-
sestørrelsen. 

Læs mere om klassestørrelse  
i temaet side 16-23.
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KOM MED PÅ DEN FØRSTE  
DAG BAG KATEDERET

Side 14

183.000 ufaglærte unge vil være i overskud 
på det danske arbejdsmarked i 2020, hvis udvik-
lingen fortsætter
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NYHED

Deltagere i projektet

Københavns VUC

VUC Frederiksberg

VUC Vestegnen

VUC Nordsjælland

T
EKST: S

ISKEN L
AU

GESEN

Nyt undervisningsprojekt skal sikre 

42 lærere vil specialdesigne undervisningsmateriale til internettet for at ramme 
den målgruppe af elever, der ikke egner sig til almindelig klasseundervisning.

Det skal være muligt at tage en studentereksamen på 
nettet. Et nyt undervisningskoncept, der skal kom-

netop startet.
Projekt e-læring er navnet på det nye samarbejde mellem 

fem VUC’er og tre gymnasier i Region Hovedstaden. En 
gruppe på 42 lærere skal efteruddannes i e-læring. De skal 
udvikle materiale og senere bruge deres viden til at under-
vise andre lærere.

Projektet består af tre hovedelementer: e-læringspæda-
gogik, produktion og afprøvning af e-læringsprodukter 
samt e-læringskompetenceudvikling.

De 42 lærere skal fungere som kernen i projektet. I star-
ten af september skal de på deres første kursus, hvor de 
vil få et generelt billede af, hvad e-læring er for en størrelse. 

Det billede skal Det Nationale 
Videncenter for e-læring være 
med til at tegne.

Formålet med projektet er at 
bidrage til regeringens målsæt-
ning om, at 95 procent skal 
gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Derfor er e-læringen 
målrettet unge og voksne fra 
uddannelsesfremmede miljøer 

-
der. Eleverne kan for eksempel 
være voksne, som har etableret 

familie. Eller unge, som har brug for et alternativ til det 
traditionelle skolesystem med almindelig klasserumsun-
dervisning. 

Københavns VUC er den overordnede tovholder. Her har 
man siden 2002 haft erfaringer med fjernundervisning. 

”Vi regner med, at denne nye dimension vil forbedre 
gennemførelsesprocenten hos eleverne,” siger rektor på 
Københavns VUC Søren Fersløv Andersen. 

Kvalitetssikringen af materialet består i, at der hele tiden 
er to lærere til at skrive drejebogen til materialet. Samtidig 
sparrer de med andre lærere i produktionsteamet. De hol-
der øje med, om materialet er brugbart, og om det overhol-

der de faglige krav. Når projektet er afprøvet på eleverne, 
evalueres det igen.

”Vi evaluerer den første produktion, før vi starter på den 
næste. På den måde bliver det en opadgående spiral, hvor 
kvaliteten af materialet hele tiden forbedres. Når vi laver 
det sidste e-læringsforløb om to år, vil vi være et helt andet 
sted, end vi er i dag,” siger udviklingschef Anita Lindquist 
fra Københavns VUC.

I dag er fjernundervisning ofte todimensionel. Materialet 
kan bestå af særskilte elementer som uddrag fra en en-

e-læringsprodukter vil være tredimensionelle.
”Lærerne vil klippeklistre det eksisterende materiale 

sammen på nye måder, så det for eksempel bliver til quiz-
zer og spil. Den tredje dimension består altså i, at eleven 
deltager aktivt,” forklarer Søren Fersløv Andersen.

Når de 42 kernelærere har slået rødder i projektet, skal 

Og efter to år afholdes en stor konference, hvor regionens 
politikere lancerer projektet for lærere, ledere og faglige 
organisationer. Kernelærerne skal også stå for at uddanne 
andre lærere gennem GL’s efteruddannelseskurser.

Det samlede budget til Projekt e-læring lyder på cirka 
15 millioner. Og der er tale om lidt af et sammenskudsgilde. 
Undervisningsministeriet betaler lærernes efteruddannelse, 

-
fremstilling, og endelig betaler skolerne selv de timer, læ-
rerne bruger på kurser, udvikling og afprøvning af produk-
tionerne. 

Lærerne vil klippe-

klistre det eksisterende 

materiale sammen på nye 

måder, så det for eksempel 

bliver til quizzer og spil. Den 

tredje dimension består altså 

i, at eleven deltager aktivt. 

Søren Fersløv Andersen, rektor på  

Københavns VUC

VUC Lyngby

Ørestad Gymnasium

Rysensteen Gymnasium

Brøndby Gymnasium
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iBØGER TIL

PRIMUS

iBogen primus er blevet opdateret og udvidet med helt nyt 

materiale. Det centrale i primus er:

 skema-sammenfatninger til de enkelte fag: gen stands-

område, empiri/materiale, metoder og teorier

 synopsis- og talepapireksempler til de enkelte fag samt 

downloadmateriale

 eksemplariske universitetsartikler til de enkelte fag til 

eksemplificering af ATs hovedbegreber

 4 hele AT-forløb, hvor alle fag kan komme i spil

 PowerPoints til alle områder, til brug i lærergennemgang 

og til elevsammenfatning

Peter Føge og Bonnie Hegner m.fl .

Du får: 90 interaktive opgaver | 65 opgaver | 4 AT-forløb |200 illustrationer |  
245 sider | Litteraturliste | ordforklaringer

AT.SYSTIME.DK

at.systime.dk inderholder alle de nødvendige redskaber 

til almen studieforberedelse – teori, metode og oplæg til 

AT-forløb.

Med at.systime.dk får du:

 Videnskabsteori og argumentationsteori

 De tre hovedområders empiri og metode

 Fagenes metoder

 Tips til lærere og elever, inkl. powerpoints til brug i klassen

 Opgaver og interaktive tests

Et uundværligt værktøj til arbejdet med AT.

Anne Frederiksen og Line Holst m.fl .

Du får: 45 illustrationer | 4 videoklip | 50 interaktive opgaver | 7 quizzer |  
5 AT-forløb | ordforklaringer | Relevant download-materiale

ibog.primus.systime.dk

Lærer/Klasselicens pr. bruger:
½ år kr. 33,- | 1 år kr. 41,- | 2 år kr. 74,- | 3 år kr. 99,- | Køb 
min. 50 stk. af samme titel på samme ordre og få 40% rabat. 
Tilbuddet gælder frem til d. 1/8-2012

Læs mere om Primus-bøgerne på systime.dk.

Lærer/Klasselicens pr. bruger:
½ år kr. 33,- | 1 år kr. 41,- | 2 år kr. 74,- | 3 år kr. 99,- | Køb 
min. 50 stk. af samme titel på samme ordre og få 40% rabat. 
Tilbuddet gælder frem til d. 1/8-2012

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

at.systime.dk

AT

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



Dide om, hvad deres fagforening er for noget. 
Og dog! Mange er medlem i årevis uden 

anden egentlig kontakt med fagforeningen end 
den stedlige tillidsrepræsentants orientering og 
arrangementer – og heldigvis for det, vil somme 
sikkert sige. For det er jo ofte, hvis man har et 

for sin fagforening.
At være fagforening i dag er imidlertid forbun-

det med en konkurrencesituation, og Gymnasie-
skolernes Lærerforening (GL) har de senere år brugt 
meget energi på at tilpasse sig nye tider og de nye 
strukturer og præmisser, det omgivende samfund 
og det politiske liv har stillet. Det betyder, at GL 
i dag involverer sig i en række processer både over 

Til glæde for medlemmerne, håber vi.
GL’s sekretariat og dets medarbejdere holder i 

det daglige til på Vesterbrogade i hjertet af Køben-
havn – hvis medarbejderne altså ikke er ude at 
servicere medlemmer, forhandle aftaler eller er 
arrangører af og deltagere i møder, konferencer 
med mere.

Det er et dynamisk hus på fem etager med cirka 
40 fastansatte. Dertil skal lægges politikerne i 
hovedbestyrelsen samt diverse politiske udvalg 
og andre mødedeltagere. Det giver i lange perioder 
et gevaldigt leben i det gamle, charmerende hus.

Vi vil på de næste sider give læserne et lille 
indblik i de forskellige afdelinger, medarbejderne 
og disses arbejdsområder. Samtidig er det en mu-
lighed for at få sat ansigter på de mennesker, man 
taler i telefon med, når man som medlem henven-
der sig.

 hjemmeside www.gl.org. Husets hovednummer 
er 33 29 09 00.

fagfore 
Her er din
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Uddannelses-
gruppen

Gruppen arbejder med analyser og po-
litikudvikling. Hvad skal der til for at 
give eleverne den bedst mulige un-

dervisning og lærerne attraktive arbejds-
pladser? Det handler meget om udvikling 
og kvalitet.

Udviklingsprogram, dialogforum, eksamen/

lærernes kompetenceudvikling og efterud-
dannelse, pædagogikum, virtuel undervis-
ning/fleksibel undervisning, faglighed, 
 lærerroller, de faglige foreninger, elev til  - 
freds hed, vejledning, studie- og ar bejds miljø, 

-
ter, internationale sammenligninger etcetera. 
Uddannelsesgruppen rådgiver hovedbesty-
relsen, medlemmer og TR om uddannelses-
politik, økonomi, lov og regler.

ning

Kurt Koudahl Petersen
Souschef i GL og uddannel-
seschef. Har i mange år sid-
det i monsterudvalget og 
sidder nu i det nye Dialogfo-
rum. Har kontakt til Folke-

tinget og andre interessenter. Har det admi-
nistrative ansvar for GL’s økonomi.

Therese Holter
Konsulent

Lars Prestien
Konsulent

Anette Rachlitz
Konsulent 
P.t. på barsel og tilbage  
på Vesterbrogade efter jul.

Konsulent 
Vikar for Anette Rachlitz. 
Har p.t. således orlov fra  
sin stilling på Roskilde  
Katedralskole.

Karin Dircksen
Sekretær for uddannelses-
gruppen
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Forhandlingschef  
og chef for overens-
komstgruppen

Casper Klink
Konsulent

Pia Boisen
Konsulent

Niels Hjortlund
Konsulent
 

Mikkel Kruse
Konsulent

Christian  
Gynther Hansen
Konsulent

Konsulent

Konsulent

Overenskomstgruppens konsulenter 
varetager medlemmernes løn- og an-
sættelsesvilkår generelt i forbindelse 

med forberedelse og medvirken i de generelle 

område om løn- og ansættelsesvilkår samt 
de specielle overenskomstforhandlinger (GL’s 
overenskomster). Gruppen varetager desuden 
medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår 
konkret i forbindelse med deltagelse i lokale 
forhandlinger sammen med tillidsrepræsen-
tanter samt i konkrete sager i forhold til med-
lemmer.

Rådgivning og vejledning handler blandt 
andet om løn og lokale lønforhandlinger, 
arbejdstid og andre overenskomstbestem-
melser (ansættelses- og arbejdsret), ferie, 
barsel, TR-arbejdet, arbejdsmiljø, sikkerheds-
arbejdet og anden relevant lovgivning (per-
sonalejura). 

Gruppen forbereder og deltager i voldgifts-

mere), sekretariatsbetjener GL’s politiske ud-
valg og en række af GL’s stående udvalg samt 
forestår tillidsrepræsentantkurser og andre 
seminarer.

Internt i OK-gruppen er varetagelse af op-
gaverne fag- og specialistorienteret og er 
baseret på juridiske, forhandlingsmæssige 
og/eller beregningsmæssige kompetencer 
eller specialviden inden for enkeltområder.

Overenskomst-
gruppen

10
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Hans Laugesen
Uddannelsespolitisk chef-
konsulent og ansvarlig for 
GL-E. Tilhører egentlig ud-
dannelsesgruppen. Interna-
tional sekretær med kon-

takt til EU, OECD og lærerorganisationer i 
andre lande (uden for Norden). Projektle-
der på GL’s solidaritetsprojekter. 

Lone Fajnzylber
Kursussekretær i GL-E

Kursussekretær i GL-E 
Administrerer efteruddan-
nelsespuljen samt ansøg-
ninger vedrørende Attrak-
tive arbejdspladser

Hanne Krag
Konsulent

Margot Engelhardt
Sekretær for overens-
komstgruppen

Mia Mandorf
Sekretær for overens-
komstgruppen. Står  
desuden for GL’s journal

Kursus- og  
efteruddannelses- 
gruppen

GL’s kursus- og efteruddannelsesafde-
ling, kaldet GL-E, udbyder i samar-
bejde med de faglige foreninger, IFPR, 

-

på alle de gymnasiale uddannelser. GL-E’s 
kursuskatalog dækker cirka 75 procent af 
de kurser, der udbydes til sektoren, og GL-E 

-
holdere til skolebaserede kursusdage. Grup-
pen faciliterer resten af GL ved bestilling af 
faglige arrangementer ude af huset.

11
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Endre Szöcs
Direktør for GL. Ansvarlig 
for den daglige drift af se-
kretariatet, dog ikke Gym-
nasieskolen. Betjener og 
rådgiver hovedbestyrelsen

Formand for GL’s hoved-
bestyrelse og som sådan 
foreningens øverste. Har 
været formand i 12 år; 
 hovedbestyrelsen er på 

valg hvert andet år og konstituerer sig 
 efterfølgende selv

Hanne Bengtsson
Sekretær for Gorm Leschly 
og Endre Szöcs samt  
udvalgssekretær for  
Det stående udvalg for 
pensionister

Lotte Hornholt
Kommunikation

Kommunikation og  
Gl ś hjemmeside

Ansvarshavende  
chefredaktør på  
Gymnasieskolen

Journalist på  
Gymnasieskolen

Journalist på  
Gymnasieskolen

Sisken Laugesen
Journalistpraktikant på 
Gymnasieskolen

Eva Christiansen
Sekretær på  
Gymnasieskolen

På samme etage sidder GL’s daglige 
øverste ledelse i form af formanden 
og direktøren. Her sidder også kom-

munikationsfolk, der blandt andet står for 
foreningens hjemmeside, information til 
medlemmerne og håndtering af pressen. Det 
er ligeledes her, medlemsbladet Gymnasie-
skolens redaktion har til huse.

Direktion,  
kommunikation  
og medlemsbladet 
Gymnasieskolen

12
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Merethe Baastrup
Har det daglige ansvar  
for regnskabsafdelingen  
og for, at alle bilag bliver 
behandlet og bogført,  
samt udarbejdelse af må-

neds- og årsregnskaber

Henrik Ludvigsen
Står for GL’s it, telefoni og 
elektroniske systemer

Birthe Rafn
Står for GL’s rejsebureau 
samt opgaver i regnskabs-
afdelingen

Kontorbetjent, altmulig-
mand

Pia Klose
Receptionist

Andreasen
Receptionist. Vikar

Viki Elena Ferraru
Står for GL’s køkken og 
servicering i forbindelse 
med møder i huset

Står for medlemsbasen og 
administration af kontin-
gent, og som spiller en væ-
sentlig rolle i forbindelse 
med valg. Er desuden i 

færd med at implementere et nyt med-
lemssystem

Denne gruppe består blandt andet af 
it-support, receptionister, bogholderi, 
rejsebureau, medlemsafdeling og 

køkken. Samt andet praktisk, der gør hver-
dagen lettere for andre.

Regnskabsafdeling,  
teknisk og  
administrativt  
personale

13
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KORT NYT

Sagt  
Siden  
Sidst

Vi er vidner til et supplerings- 
cirkus, der er spild af alles tid
Uddannelsesordfører Charlotte Dyremose (K) til Politiken. Om studieretninger,  
der ikke giver de nødvendige faglige kvalifikationer til universitetsstudier.
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Det er bedst, når alle er her. Sådan lyder 

budskabet i en ny landsdækkende kam-

pagne fra Undervisningsministeriet om 

fravær i uddannelserne. Kampagnen 

vil være synlig i radio, tv og de sociale 

medier. Her vil man blandt andet opleve 

en musikvideo med gymnasielærere, der 

savner fraværende elever. Og de unge kan 

deltage i interaktive konkurrencer og gim-

micks på kampagnesitet godtdukom.dk.

KAMPAGNE OM FRAVÆR

Hvis udviklingen fort-
sætter, vil 183.000 
ufaglærte unge være i 
overskud på det danske 
arbejdsmarked i 2020. 
Samtidig vil der mangle 
152.000 med en videre-
gående uddannelse.
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.  
Økonomiske tendenser 2011.

MATEMATISK KRISE
Det er blevet lettere at klare sig gennem matematik i det almene gymnasium. Med den nye karak-

terskala behøver eleverne kun svare rigtigt på 34 procent af opgaverne for at bestå eksamen.  

Til sammenligning krævede det 45 procent rigtige svar for at bestå med 13-skalaen. 

”Hvis man fastholdt niveauet fra tidligere, ville dumpeprocenten måske blive 20-30, og det ville ikke 

være acceptabelt i længden,” siger fagkonsulent i Undervisningsministeriet Brian Grøn og under-

streger, at der stadig skal det samme til for at få en middelkarakter. Det skriver metroXpress.
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Sundhedsguruen Chris McDonald skal gøre Rødkilde Gymnasium 

gladere, sundere og klogere. Et nyt sundheds- og motionsprojekt på 

gymnasiet skal motivere eleverne til en mere fysisk aktiv hverdag.

”Vi vil give eleverne nogle redskaber, så de kommer op af stolen. 

Derudover vil vi overbevise dem om, at fysisk aktivitet hjælper på 

indlæringsevnen,” siger idrætslærer Torben Espersen.

Det er ikke første gang, Chris McDonald inspirerer gymnasieelever 

til at blive sundere. Tidligere har han blandt andet hjulpet Johannes-

Gymnasiet på Frederiksberg.

Chris  
McDonald  

skal  
”skrumpe”  
Rødkilde  

Gymnasium
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70 %af gymnasiestudenterne begynder på en uddannelse inden 
 for to år. Til sammenligning er det kun 47 % af hf-studen- 
 terne, der læser videre, to år efter de har fået huen på.

KILDE:

NY PORTAL OM FOLKETINGSVALG ER I LUFTEN

Undervisningsministeriet inviterer til nordisk konference om 

nabosprog. Konferencen er en del af Nordisk Sprogkampagne, 

denne gang med fokus på dansk, der er særlig vanskeligt for vores 

mednordboere. Nabosprogforståelsen er vigtig, for at Norden kan 

klare sig i den globale konkurrence. Derfor er det nødvendigt at 

inspirere eleverne til forståelse. Konferencen vil give mulighed for 

afprøvning af gode, udfordrende og engagerende undervisnings-

metoder, som kan fange de unges interesse. Læs mere om konfe-

rencen, der foregår 30. november 2011, på kortlink.dk/9acv.

DR SYMFONIORKESTRET INVITERER TIL GENERALPRØVE
Helt ekstraordinært åbner DR Symfoniorkestret dørene for musikalske gymnasieelever.  

Et fire timer langt besøg vil give eleverne et unikt indblik i arbejdsprocessen forud for selve  

koncerten. Ved generalprøven møder eleverne også en af orkestrets musikere, der vil  

fortælle dem om livet i orkestret. Læs mere, og se sæsonplanen på kortlink.dk/9afq.  

Her kan du booke et besøg i forbindelse med lige netop det værk, din klasse er interesseret i.

Det almene gymnasium får ny studie-

retning. Fra december 2011 kan 

gymnasierne udbyde geovi-

denskab på A-niveau. Den 

nye studieretning er et 

forsøg, der skal bidrage 

til dansk førerposition 

inden for teknologi, 

forskning og udvik-

ling. Geovidenskab 

A kombineret med 

matematik A og 

kemi B skal give 

studenterne direkte 

adgang til de fleste 

naturvidenskabelige 

videregående uddan-

nelser. En arbejds-

gruppe vil udarbejde 

en forsøgslæreplan for 

geovidenskab A. Læreplanen 

skal være klar til, at eleverne 

kan vælge studieretningen i decem-

ber 2011.
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Ny natur- 
videnskabelig  
studieretning

På danmarkshistorien.dk kan historisk 

og politisk interesserede blive klogere 

på folketingsvalg siden seneste grund-

lovsændring i 1953. På det nye site 

kan man læse om valgenes udskrivel-

ser, temaer og resultater. Formålet 

er at lave en let overskuelig historisk 

oversigt.

”Vi har sat valgene ind i en større 

politisk kontekst opdelt efter perioder. 

Disse perioder er så ledsaget af en 

quiz og derudover koblet op på vores 

eksisterende materiale,” forklarer 

projektleder Peter Johan Brunbech 

fra Aarhus Universitet.

HVORFOR ER  
DANSK SÅ SVÆRT?
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LÆRER:  
Det går ud  

over kvaliteten

  Sådan er det at undervise 31 1.g’ere

  Uenighed om konsekvenser af store klasser

  Forsker: Frafald er et komplekst problem

  Dårligt indeklima øger risiko for frafald

  GL mener: Store klasser giver faldende læringsudbytte
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LÆS I DETTE TEMA OM  
KLASSESTØRRELSE
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K lokken er 11.50 på lærerværelset 
på Borupgaard Gymnasium. Ma-
tematiklærer Kim Askgaard er 
færdig med at spise frokost. Om 

10 minutter skal han undervise 1.w for 
første gang. Der er 31 elever i klassen. 
Selvom han er en erfaren lærer og vant til 
store klasser, lægger han ikke skjul på, at 
det er en udfordring.  

”Det er langt mere stressende, når der 
er så mange elever i en klasse. Der er min-
dre tid til hver elev, og det er svært at nå 
rundt og sikre sig, at alle har forstået tin-

gene,” siger Kim Askgaard, inden han 
hanker op i sin taske og bevæger sig op 
mod lokalet på første sal. 

Mens han visker tavlen ren for den fore-
-

ste af eleverne deres pladser. De sidder i 
en stor hestesko med tre rækker borde i 
midten. Der er høj snak, grin og stole-
skrammel. Flere af eleverne har spørgsmål 
til deres lommeregner, og en dreng i grå 
shorts og slidte Allstars minder om, at der 
er fest hos Lukas på fredag. 

Kim Askgaard kigger på uret. Roen sæn-

Landet over bliver der 

ind i 1.g-klasserne.  
Men hvordan er det at 
skulle undervise mere  
end 30 elever? Vi fulgte 
matematiklærer Kim  
Askgaard og 1.w på  
Borupgaard Gymnasium.

Gym
nasieskolen  #13  2011

16



T
E

M
A

ker sig så småt i klassen. To drenge kommer 
lidt for sent og får et ”prøv at møde til tiden 
fremover” med på vejen. Timen er i gang. 

”Nogle har opdaget, at jeg har lagt jeres 
første hjemmeopgave i Lectio. Den er til 
næste mandag, men det er en god ide at gå 
i gang nu,” siger Kim Askgaard. Og så skri-
ver han dagens første regnestykke på tavlen. 

”Det har I lige et halvt minut til at regne.”
-

ant og viskelæder frem. En af pigerne bli-
ver bedt om at vise på tavlen, hvordan hun 
har gjort.  

”Godt Cecilie, der er sådan, man laver 
mellemregninger.”

-
stykker. Nu med parenteser. Eleverne skal 
lære om regningsarternes hierarki. Der er 
nogenlunde ro i klassen, eleverne koncen-
trerer sig. Nu er det to andre, der skal op 
til tavlen. 

Regnestykkerne viskes ud og erstattes af 
latinske betegnelser. Eleverne skal blandt 
andet lære, at det hedder addition, når man 

lægger to tal sammen. Og så skal der regnes 
igen. Nu er der både bogstaver og parente-
ser at holde styr på. Kim Askgaard går rundt 
i klassen for at sikre sig, at alle er nogen-
lunde med. Samtidig øver han sig på de 31 
nye navne, som ikke sidder fast endnu, 
selvom han har øvet sig ved at kigge på 
billeder af eleverne. 

Halvdelen af modulet er gået. Der er fem 
minutters pause. Kim Askgaard åbner med 
det samme et vindue. 

”Luften bliver hurtigt tung, når vi er så 
mange,” siger han.

”Jeg prøver at aktivere 

alle, men det er svært 

og lykkes ikke altid,” 

siger matematik lærer 

Kim Askgaard, Borup-

gaard Gymnasium

Gym
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Stod det til ham, var der kun 24 elever 
i klassen. Det ville give en anden dynamik 

undervisningen, forklarer han. 
”Det går ud over kvaliteten i undervis-

ningen, når der er så mange i klassen som 
her. Det bliver mere forelæsningsagtigt. 
Jeg prøver at aktivere alle, men det er svært 
og lykkes ikke altid. Det er især de svage 
elever, det går ud over,” siger Kim Ask-
gaard.

1.w er ikke den eneste af de nye klasser 
på gymnasiet i Ballerup, hvor eleverne 
kæmper om lærerens opmærksomhed. I 
skolens 12 1.g-klasser sidder der enten 30, 
31 eller 32 elever.  

Fodbold, fester og Facebook
De fem minutter er gået. Kim Askgaard 
må tysse på eleverne for at få dem til at 
runde frikvarterssnakken af.

”I lærer ikke så meget om brøker i 
grundskolen, så det må vi lige have rettet 
op på,” siger han og skriver hurtigt et brøk-

stykke på tavlen. Han har kun lige lagt 
-

ret. 
”Kim, må jeg godt lige spørge dig om 

noget,” siger en lyshåret pige. På bagerste 
række er der også brug for hjælp til at få 
knækket regnestykket. Kim Askgaard gør, 
hvad han kan for at nå rundt til alle.  

Oppe ved tavlen summerer han regne-
reglerne for brøker op.  

”De står i øvrigt på side 18 i jeres bog,” 
siger han. 

Elevernes småsnak, der for et kort øje-
blik siden handlede om brøkerne på tavlen, 
drejer sig nu pludselig om fodbold, fester 
og Facebook. Og den breder sig hurtigt. 
Kim Askgaard må hæve stemmen: 

”Patrick, følg lige med. Det er måske 
nemt nok for dig, men ikke for alle andre.” 

Der falder igen ro på klassen. Nye brøk-
stykker står allerede på tavlen. 

Modulet er snart slut. Halvanden time 
er gået, og Kim Askgaard forlader eleverne 
med et ”tak for i dag”. 

Der er mindre tid til hver elev,  
og det er svært at nå rundt og sikre  

sig, at alle har forstået tingene. 
Kim Askgaard, matematiklærer, Borupgaard Gymnasium

Klassekvotienter stiger fortsat 

Antallet af elever i 1.g-klasserne på de almene gymnasier fortsætter 

med at stige. Det viser en undersøgelse, som Danske Gymnasieelevers 

Sammenslutning (DGS) har lavet. Sidste år var der 32 elever eller flere 

i 89 af landets 1.g-klasser på stx. I år er tallet steget til 133. 

Martin Schäfer, der er formand for DGS, kalder tallene foruroli-

gende. ”Når der sidder så mange elever i klasselokalet, skader det den 

enkeltes uddannelse. Læreren har mindre tid til at vejlede og hjælpe 

den enkelte elev, og indeklimaet i lokalet bliver uudholdeligt,” siger han. 

Der er tale om såkaldte planlægningstal, da DGS har indsamlet 

tallene, inden eleverne tog hul på det nye skoleår. Gymnasieskolernes 

Lærerforening (GL) vil ligesom de foregående år indsamle klassekvo-

tienterne fra de nystartede klasser på alle fire gymnasiale uddannelser 

per 5. september.  
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Uenighed om konsekvenser  
af store klasser

K lassekvotienten på de gymnasiale 
uddannelser stiger fortsat. Det viser 
en undersøgelse, som UNI-C har 
lavet for Undervisningsministeriet. 

Stx, hf og htx oplever alle en stigning af klas-
ser med mere end 28 elever. Kun hhx har 
oplevet et fald. Til gengæld har hhx med 63 
procent stadig den største andel af klasser 

en stigning. På fem år er der sket en fordob-
-

ver i klassen. 
Htx har også oplevet en stor stigning. I 

end 28 elever. Antallet var steget til 48 pro-
cent i 2009. 

I analysen har UNI-C set nærmere på sam-
menhængen mellem klassekvotienter og 
henholdsvis frafald og eksamensresultater. 
Konklusionen lyder, at klassekvotienten 
alene har betydning for eksamensresultater 
for elever på stx – ikke på de andre gymna-

-
videre isoleres til elever af forældre, hvis 
højeste fuldførte uddannelse er grundskolen 
eller erhvervsfaglig uddannelse, skriver mi-
nisteriet. 

Analysen konkluderer desuden, at der ikke 
-

menhæng mellem klassekvotient og frafalds-
procenten i klassen.

”Nu har vi i mange år fået tudet ørerne 
fulde med kritik af klassestørrelserne i gym-
nasiet. Men nu står det sort på hvidt, at det 
ikke har nogen som helst betydning,” siger 
undervisningsminister Troels Lund Poulsen 
(V).

Undervisningsministeriet bruger analysen 
til at dokumentere, at klassekvotienten ikke 

påvirker eksamensgennemsnit eller frafald. 
Men der er andre fakta, som projektleder 
Anna Dahlquist fra Videnscenter om fasthol-
delse og frafald (VOFF) først hæfter sig ved: 

”Klassekvotienten er jo virkelig eksplode-
ret år efter år. Og der er intet, der tyder på, 
at ministeriet vil gøre noget ved det. Det er 
dybt kritisabelt,” siger hun.

Undervisningsministeren er uenig:
”Det er slet ikke kri-

tisabelt, når vi kan se, 
at der ingen sammen-
hæng er mellem klas-
sestørrelse og frafald. 
Derfor ser jeg ingen 
grund til at sætte loft 
på klassestørrelsen,” 
siger han. 

Troels Lund Poulsen 
er dog åben over for, at 
der sættes loft på klas-
sestørrelsen lokalt.

VOFF arbejder med 
at indsamle og produ-
cere viden om de for-
hold, der er relevante 
for fastholdelses- og 
frafaldsproblematikker. Og meget forskning 
viser stik imod analysen, at klassekvotienten 
har stor betydning for eleverne. 

-
kanske undersøgelser viser, at en høj klas-
sekvotient påvirker frafaldstruede elevers 
udbytte af undervisningen, deres deltagelse 
i klasserumssituationen, indlærings- og kon-

-
ret undervisning og forståelse af undervis-
ningsmåder. Dermed får klassekvotienten 
afgørende indvirkning på, om eleven bliver 
i uddannelsen. 

Undersøgelser viser, at en lavere klasse-

kvotient også påvirker almindelige elever, så 
deres indlæring, koncentrationsevne, udbytte 
af og deltagelse i undervisningssituationen 

undervisning også bliver bedre ved en lavere 
klassekvotient.

”Hvis regeringen mener 95 procent-mål-
sætningen alvorligt, så er det især elever fra 
de uddannelsesfremmede hjem, som vi skal 

hjælpe til at gennemføre 
en ungdomsuddannelse. 
Og det gør vi ikke, hvis 
vi propper så mange i 
klasserne,” fastslår Anna 
Dahlquist.

Keyboard -akrobatik 
Peter N. Allerup ser også 
med skepsis på konklu-
sionerne. Han er profes-
sor i pædagogisk statistik 
ved Center for Grundsko-
leforskning på Danmarks 
Pædagogiske Universi-
tetsskole. Han har blandt 
andet været tilknyttet 
den danske bearbejd-

ning af resultater fra den internationale un-
dersøgelse Trends In International Mathe-
matics and Science Study (TIMSS), der 
måler elevers færdigheder i matematik og 
naturfag verden over. I 1995 undersøgte 
TIMSS danske elever på sidste år af ung-
domsuddannelserne.

”En af konklusionerne var, at for en ma-
tematisk student på højt niveau falder præ-

fortæller Peter N. Allerup. 
Når han kigger bilagene til Undervisnings-

ministeriets analyse igennem, så vækkes 
statistikerens undren yderligere. Analysen 

Klassekvotienten har ingen betydning for frafald, viser en analyse, som UNI-C har lavet  
for Undervisningsministeriet. Men konklusionen går imod international forskning,  
og statistiker stiller spørgsmål ved analysens validitet. 
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Klassekvotienten 
er jo virkelig eksplode-
ret år efter år. Og der er 

intet, der tyder på, at 
ministeriet vil gøre 

noget ved det. Det er 
dybt kritisabelt.

Anna Dahlquist, projektleder, Videns-

center om fastholdelse og frafald

19

Gym
nasieskolen  #13  2011



T
E

M
A

er lavet ved hjælp af en såkaldt regressions-
model, en statistisk metode, der undersøger 
sammenhængen mellem en afhængig varia-
bel. For at vurdere, hvor valid undersøgelsen 
eller metoden er, angiver man en forklarings-
grad. Den kan være fra 0 til 100, hvor 100 
er meget valid. I undersøgelsen af sammen-
hængen mellem klassekvotient og frafald er 
forklaringsgraden kun 9 procent ved stx, 14 
procent ved hf, 10 procent ved hhx og 15 
procent ved htx. 

”Det er alt for lavt og invaliderer undersø-
gelsen. Enhver statistiker ville lægge blyan-

ten fra sig på det tidspunkt,” siger Peter N. 
Allerup. 

Hvis han havde modtaget analysen fra en 
af sine elever, havde han bedt vedkommende 
om at lave den om.

Forklaringsgraden i forhold til sammen-
hængen mellem klassekvotient og eksamens-
resultat ligger til gengæld højere, nemlig på 
43 ved stx. Og det tal er, ifølge Peter N. Al-
lerup, helt o.k. Men statistikeren er skeptisk 
ved, at man vælger at bruge et gennemsnit 
af alle eksamenskarakterer.

”Man bør ikke sammenligne æbler og pæ-

rer. Den sammenrodning giver en usikkerhed. 
Vi var nok bedre tjent med at se på karakte-
rerne på hvert fag,” vurderer Peter N. Allerup. 

Ifølge ham bærer analysen generelt præg 
af en vis form for ihærdighed for at bevise, 
at klassekvotienten ikke påvirker frafald og 
eksamensresultater.

”Der er lidt keyboard-akrobatik over ana-
lysen. De fortsætter med at lede efter en sam-
menhæng, på trods af at der er adskillige 
indikatorer på, at sammenhængen ikke kan 
anskues så simpelt,” siger Peter N. Allerup. 

UDDANNELSESFORSKER:  
Frafald er et komplekst problem

M ens undervisningsminister Troels 
Lund Poulsen (V) mener, at UNI-
C’s undersøgelse om klassekvo-

droppe ud, er ph.d.-stipendiat Susanne Mur-
ning, der forsker i fastholdelse og fravær på 
gymnasierne, af en helt anden mening. 

Hun mener ikke, at analysen beviser, at 
klassekvotienten er uden betydning, og kal-
der ministerens udmelding for problematisk. 

”Man har kun målt på én enkelt faktor. 
Men frafald er en meget kompleks sag. Ana-

i tallene, at store klasser fører til frafald. Men 
man kan heller ikke afvise, at det har en 
betydning,” siger Susanne Murning fra Cen-
ter for Ungdomsforskning på Danmarks Pæ-

dagogiske Universitetsskole (DPU). 
Hun kritiserer selve undersøgelsen for dens 

ensidige fokus på frafald og fastholdelse. 
Bagsiden er, mener hun, at man hurtigt kom-
mer til at tale økonomi og glemmer at tale 
om indhold og kvalitet.   

”Det er jo ikke nok at fastholde eleverne. 
Det er et alt for snævert succeskriterium. Det 
interessante er i høj grad også kvaliteten af 
den undervisning, der foregår i gymnasiet. 
Om eleverne lærer noget og får lyst til mere 
uddannelse, eller om gymnasiet blot er et 
opholdssted.”

Vigtigt at blive set
Susanne Murning har tidligere været med 
til at lave forskningsprojektet ”Den sociale 
arv og de gymnasiale uddannelser” og er 

Masser af dansk forskning viser, at der med meget stor sandsynlighed er en  
sammenhæng mellem høje klassekvotienter og frafald i gymnasiet, siger  
ph.d.-stipendiat Susanne Murning fra DPU. 
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Det er alt for lavt, og det invaliderer  
undersøgelsen. Enhver statistiker ville  

lægge blyanten fra sig på det tidspunkt.
Peter N. Allerup, professor i pædagogisk statistik ved Center for  

Grundskoleforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
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netop nu mere end halvvejs i en ph.d.-af-
handling, der stiller skarpt på klasserummet 
og de sociale relationers betydning for ele-
vernes læring, fastholdelse og frafald. 

”En velfungerende klasse med et godt læ-
ringsmiljø kan være det, der gør, at elever 
ikke dropper ud,” siger DPU-forskeren.  

I afhandlingen beskæftiger hun sig ikke 
direkte med, hvad høje 
klassekvotienter betyder 
for frafaldet, men berører 
alligevel problemstillin-
gen. Der er ingen dansk 
forskningsundersøgelse, 
der entydigt viser en di-
rekte sammenhæng mel-
lem høje klassekvotien-
ter og frafald på de 
gymnasiale uddannel-
ser. Men masser af gym-
nasieforskning viser, at 
der med meget stor sand-
synlighed er en sam-
menhæng, forklarer hun.  

”Der er masser af kva-
litativ forskning, der vi-
ser, at det for de svageste elever har stor 
betydning, at de oplever en tæt kontakt til 
læreren og føler, at de bliver set og får en 
individuel feedback. Den mulighed bliver 

er faktorer, der påvirker elevernes lyst til at 
lære og deltage i undervisningen og dermed 

-
sanne Murning.  

”Vi ved også, at lærerne har svært ved at 
få øje på, hvem der er med og ikke er med, 
når der sidder mange i en klasse. Der er kamp 
om taletiden, kun få kan være med i klas-

sediskussionerne, og de, 
der ikke har nemt ved at 
tale i forsamlinger, holder 
sig tilbage. De, som støder 
på problemer, har svæ-
rere ved at få hjælp til at 
løse dem. Det betyder, at 
de kommer bagud, og op-
levelsen af at være bagud 
er ofte begyndelsen på 
frafald.”

Forskel på klasser
At det er svært at sige no-
get entydigt om frafald i 
forhold til klassekvotien-
ter, skyldes også, at for-
holdene fra klasse til 

klasse kan variere, understreger Susanne 
Murning. En stor klasse kan være velfunge-
rende og have et lavt frafald, fordi alle ele-
verne kommer fra veluddannede og ressour-
cestærke familier og derfor har let ved at 

forstå gymnasiekulturen. Modsat kan der 
være mindre klasser, hvor en stor del af ele-
verne kommer fra gymnasiefremmede hjem, 
og hvor frafaldet derfor er højere.

Derfor er tingene slet ikke så sort/hvide, 
som undervisningsminister Troels Lund Poul-
sen får det fremlagt, fastslår hun.  

”Han må have meget lidt begreb om, hvad 
der foregår ude i virkeligheden på gymnasi-
erne, og hvilke betingelser elever og lærere 
har, hvis han ud fra denne ene undersøgelse 
mener at kunne konkludere, at klassekvo-
tienterne ikke har nogen betydning for frafald 
og gennemførelse,” siger Susanne Murning. 

Om høje klassekvotienter fører til øget fra-
fald eller ej, afhænger også af, om den en-
kelte skole har lokaler, der fysisk er konstru-
eret til mange elever, og om ledelse og lærere 
formår at tænke anderledes pædagogisk, når 

”Jeg har været ude i mange klasser, hvor 

læreren kun lige kan gå ned gennem midten 
af klassen. Hvis al undervisning foregår sådan 
time efter time, bliver det sidste par rækker 
hurtigt koblet af,” siger Susanne Murning. 

  
Læs mere om Susanne Murnings ph.d.-af-
handling i Gymnasieskolen nr. 8, 2011.

Analysen viser, 
at man ikke direkte 

at store klasser fører 
til frafald. Men man 

kan heller ikke 
afvise, at det har en 

betydning.
Susanne Murning, ph.d.-stipendiat, 

Center for Ungdomsforskning, DPU

Skoleår Gennemsnitligt  

elevantal per klasse

Klasser med  

under 25 elever

Klasser med  

25-28 elever

Klasser med  

flere end 28 elever

2004/2005 27 15 procent 55 procent 30 procent

2009/2010 28 9 procent 31 procent 60 procent

Skoleår Gennemsnitligt  

elevantal per klasse

Klasser med  

under 25 elever

Klasser med  

25-28 elever

Klasser med  

flere end 28 elever

2004/2005 27 12 procent 58 procent 30 procent

2009/2010 27 12 procent 44 procent 44 procent

Skoleår Gennemsnitligt  

elevantal per klasse

Klasser med  

under 25 elever

Klasser med  

25-28 elever

Klasser med  

flere end 28 elever

2005/2006 30 9 procent 16 procent 75 procent

2009/2010 29 15 procent 23 procent 63 procent

Skoleår Gennemsnitligt  

elevantal per klasse

Klasser med  

under 25 elever

Klasser med  

25-28 elever

Klasser med  

flere end 28 elever

2005/2006 25 40 procent 31 procent 30 procent

2009/2010 27 30 procent 23 procent 48 procent

Stx 1. år

Hf 1. år

Hhx 1. år

Htx 1. år

På grund af afrunding vil sum ikke blive nøjagtig 100 procent alle steder. 
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Dårligt indeklima  
øger risiko for frafald

P å Dansk Center for Undervisnings-
miljø (DCUM) er man som udgangs-
punkt hverken for eller imod store 
gymnasieklasser. Men når man stop-

ind i et klasselokale, 
der kun er beregnet til 
24, er det et problem. 
For så går det ud over 
indeklimaet, lyder det 
fra Rasmus Challi, kon-
sulent hos DCUM. 

Ifølge nye tal fra 
Danske Gymnasieele-
vers Sammenslutning 
(DGS) er antallet af 1.g-
klasser med 32 elever 

næsten 50 procent si-
den sidste år. 

”Hvis lokalerne er 
dimensioneret til mange elever, så er store 
klasser ikke nødvendigvis dårligt. Men pro-
blemet er, at lokalerne på mange ældre gym-

nasier ikke er beregnet til så mange men-
nesker, og det har nogle negative 
konsekvenser,” siger Rasmus Challi. 

den samme ilt, så der gan-
ske enkelt er mindre luft 
per elev. 

”Det kan betyde, at ele-
verne bliver mere trætte, 
får hovedpine og har svæ-
rere ved at koncentrere 
sig,” forklarer Rasmus 
Challi og understreger, at 
det ofte ikke hjælper at 
skrue mere op for ventila-
tionen. Jo højere man 
skruer op, jo mere larmer 
den. I hvert fald hvis der er 
tale om et ældre ventilati-
onsanlæg.   

”Der er klare lovkrav for, 
hvor meget en ventilator i et undervisnings-
lokale må støje,” siger han. 

Et andet problem er, at læreren kan have 

svært ved at komme rundt i klassen og give 
den fornødne hjælp, og eleverne kan have 
problemer med at se, hvad der står på tavlen. 
Endvidere giver mange elever i et for lille 
lokale typisk et øget støjniveau.  

Ifølge Rasmus Challi er det et faktum, at 
de fysiske rammer påvirker elevernes indlæ-
ringsevne og trivsel.  

”Der er en sammenhæng mellem indeklima 
og trivsel, og der er en sammenhæng mellem 
trivsel og frafald. Hvis man ikke kan se tav-
len, har ondt i hovedet og svært ved at kon-
centrere sig, trives man ikke. Det øger risi-
koen for frafald. Tingene hænger sammen,” 
siger Rasmus Challi.

Han kender ikke de præcise tal for de dan-
ske gymnasiers klasserumsstørrelser, men 
vurderer, at for mange elever i for små rum 
er et generelt problem.

”Mange gymnasier er ikke fra nyere tid og 
har derfor ikke haft de samme krav til klas-
serumsstørrelser, som man har i dag, og klas-

år,” konstaterer Rasmus Challi. 

Trætte elever med hovedpine og koncentrationsbesvær. Det er konsekvensen, når man putter 30 

lyder meldingen fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Hvis man ikke 
kan se tavlen, har 
ondt i hovedet og 

svært ved at 
koncentrere sig, 

trives man ikke. Det 
øger risikoen for 

frafald.
Rasmus Challi, konsulent, Dansk 

Center for Undervisningsmiljø

overholde den nuværende byggelov, der 

er fra 2010. Byggeloven indeholder et 

bygningsreglement, der beskriver regler 

og krav for alt byggeri i Danmark. Her kan 

man se, at der skal være henholdsvis 6 

og 12 kubikmeter (m³) luft til hver elev og 

lærer i et undervisningslokale. Den del af 

rummet, der ligger mere end fire meter 

over gulvet, medregnes ikke. Er der for 

eksempel 32 elever og én lærer i et klas-

selokale med tre meter til loftet, skal loka- 

let være på minimum 68 kvadratmeter. 

det imidlertid ikke det nuværende 

bygningsreglement, der gælder, men 

derimod de regler, der var aktuelle, 

da den pågældende skole blev opført. 

Kun ved større til- og ombygninger, 

eller hvis et rum får en ny funktion, er 

det de aktuelle regler, der gælder. De 

to foregående bygningsreglementer 

er fra 2008 og 1995. Her er kravene 

om kubikmeter luft til elever og læ-

rere de samme som i de nuværende 

regler fra 2010.
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ningsmiljø, der hører under 

Undervisningsministeriet 

og er et videnscenter om 

undervisningsmiljø på ud-

dannelsessteder, har lavet 

en såkaldt klasserumsbe-

regner, der kan vise, om en 

klasse overholder kravene 

i det nuværende bygnings-

reglement. Man kan prøve 

klasserumsberegneren på 

dcum.dk.

DET SIGER LOVEN
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Lige så sikkert som studenterhuerne 
præger gadebilledet i juni, er klas-
sekvotienter på dagsordenen efter 
sommerferien. I år forsøgte Under-

visningsministeriet at være på forkant med 
en klassekvotientundersøgelse. Formålet 
var øjensynligt at tilbagevise, at antallet af 
elever i en klasse har betydning for elever-
nes læring og frafald. Taktisk fornuftigt, når 
man bare vil spare penge, men mindre tro-
værdigt, når undersøgelsen for eksempel 
sammenstiller klassekvotienter i 3.g med 
læringsudbytte frem for at se på, hvor mange 
elever der begyndte i klassen. Keyboard-
akrobatik, som en statistiker rammende 
kalder det.

Lærer-/elevrationen steg 20 procent fra 
2003 til 2010. Sammenholdt med, at 89 
procent af lærerne, jævnfør COWI-undersø-
gelsen, påpeger, at det har negative konse-
kvenser for elevkontakten, er det dybt pro-
blematisk, at skolerne ikke i større omfang 
kompenserer for de store klasser med un-
dervisning for mindre hold – ikke mindst 
set i lyset af at rigtig mange skoler skaber 
store årlige overskud via taxameterkroner, 
som er afsat til uddannelse.

Uddannelse er ikke at ligne med fabriks-
produktion. Uddannelsesinvesteringer er 
langsigtede investeringer. Det er svært på 
kort sigt at måle konsekvenserne, ud over 

lærerne bliver mere stressede, og at et godt 
indeklima er en by i Rusland. Men betyd-
ningen for elevernes læring mærker sam-
fundet først over en årrække. Og så er det 
for sent!

Derfor er det foruroligende, når UVM-
undersøgelsen kan konkludere, at det har 

elever, når man stuver mange gymnasieele-
ver sammen i samme klasseværelse. Nem-
lig for de elever, hvis forældre ikke har 
en videregående uddannelse. Nok er 
det gammel viden. Men dybt bekym-
rende, at ministeren frem for at aner-
kende problemet melder ud, at den så-

myte om store klassekvotienters betydning 
for frafald og eksamenskarakterer.”

I stedet er det vigtigt at lytte til forskerne 
og lærerne, når de siger, at elevernes indlæ-
ring, koncentrationsevne, udbytte og delta-
gelse i undervisningssituationen med videre 
bliver bedre ved en nedsat klassekvotient.

Mens deadline på Gymnasieskolen nær-
mer sig, spekulerer alle i valgtemaer. Øko-
nomi, ja. Men hvad er økonomisk mest an-
svarligt? Et zambisk ordsprog lyder: Tænker 
du et år frem, sår du et frø. Tænker du 10 
år frem, planter du et træ, men tænker du 
100 år frem, sørger du for uddannelse. 

Fornuftig, langsigtet dansk politik er at 
sikre, at vi uddanner de dygtigste studenter. 
Et godt valgtema vil derfor være, hvordan 
vi sikrer Danmark i et globalt samfund. Det 
gør vi ikke ved at stuve eleverne sammen, 
men blandt andet ved at give eleverne mu-
lighed for en god kontakt med lærerne.

GL anbefaler en gennemsnitlig klassestør-
relse på maksimum 26 ved uddannelsesstart. 

når eleverne vælger studieretning, og en 
mulighed for at gennemføre dele af under-
visningen på mindre hold med tolærerord-
ning etcetera.

Derfor vil jeg godt opfordre jer på lærer-
værelserne til at presse på, for at studieret-
ningsklasserne ikke bliver så store!  

Gorm Leschly, GL’s formand

STORE KLASSER GIVER  
FALDENDE LÆRINGSUDBYTTE

Forskning i  
klassekvotienter
USA har en omfattende og 

lang strakt forskningstradition 

inden for klassekvotienter. 

Forsknings resultater viser at:

påvirker de frafaldstruede 

elevers udbytte af undervis-

ningen, deres deltagelse i 

klasserumssituationen gene-

relt, indlæringsevne, koncen-

trationsevne, muligheden for 

differentieret undervisning, 

forståelse af undervisnings-

måder, oplevelse af ”at være 

med”, lærer-elev-tid i negativ 

retning. Dermed får klasse-

kvotienten afgørende indvirk-

ning på, om eleven bliver i sin 

uddannelse eller ej.

-

tre” omkring frafaldstruede 

elever, eksempelvis forældre-

samarbejde, fungerer bedre, 

når der er færre elever i 

klassen. Forældresamar-

bejde er en af de parametre, 

der er i spil, når man taler om 

at forbedre frafaldstruede 

elevers chance for at blive i 

uddannelse.

koncentrationsevne, udbytte 

af og deltagelse i undervis-

ningssituationen, muligheder 

for at modtage differentieret 

undervisning, lærer-elev-tid 

bliver også bedre ved en 

nedsat klassekvotient. 

Kilde: Class Size Reduction in Cali-
fornia High Schools: An Analysis of 
Survey Results for the 2006-07 Mor-
gan Hart program. Og Anna Dahlquist 
fra Videnscenter om fastholdelse og 
frafald.
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Bedre uddannelse  
fremmer integrationen
60 tosprogede elever er netop begyndt i 1.g på Københavns Private Gymnasium.  
Skolen er målrettet unge med indvandrerbaggrund. Rektor Crilles Bacher  
forstår godt, at eleverne har valgt de almindelige danske gymnasier fra. 
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CRILLES BACHER

Født i 1953. Cand.mag. i matematik og 

fysik 1980, master i informations- og 

kommunikationsteknologi (IKT) og læring 

2003. Rektor på Københavns Private 

Gymnasium. Har tidligere blandt andet 

været rektor på Det frie Gymnasium og 

Mobila-Gymnasiet i Malmø, forstander 

på Niels Brock og undervist på Rødovre 

Gymnasium. Han har desuden været 

formand for bestyrelsen på Københavns 

åbne Gymnasium og bestyrelsesmedlem i 

Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening. 

Hvorfor er det nødvendigt med et gymnasium særligt ret-
tet mod tosprogede elever?
Fordi der er en forældregruppe, der synes, at det vil være 
godt for deres børn. Desuden har jeg selv oplevet, at en del 
tosprogede danskere kan have svært ved at blive integreret 
i kulturen på de almindelige danske gymnasier. 

Hvorfor er det svært?
Vi har en retorik og nogle indgroede talemåder, hvor vi laver 
et skel mellem at være tosproget og dansk. Det gør, at eleverne 
føler sig udenfor og ikke føler sig som rigtige danskere. Der-
for forstår jeg godt, at vores elever gerne vil gå her. Vores 
elever er danskere, men blot tosprogede danskere. Mange 
oplever også, at det er svært at blive en del af klassefælles-
skabet, hvis de af forskellige grunde ikke drikker alkohol og 

andre steder, men jeg beder bare om, at det accepteres, at 
der er steder, hvor dette ikke er en del af skolekulturen.  

Fremmer det integrationen, at tosprogede nu kan gen-
nemføre grundskolen og gymnasiet uden at støde ind i en 
etsproget gammeldansker? 

tosproget baggrund får en bedre uddannelse, og det, mener 
jeg faktisk, fremmer integrationen. Der er masser af tospro-

vores elever vil have det svært andre steder. I øvrigt vil vi 
gerne have etsprogede danskere på skolen. Alle er velkomne.    

Vi skal hjælpe eleverne på vej. De har først og fremmest brug 

for et trygt læringsmiljø, hvor de accepteres 100 procent, 
som de er. Når de skal i gang med en videregående uddan-
nelse, er de blevet så voksne og så funderede i deres tokul-
turelle opvækst, at de har fundet deres egen identitet. 

et seriøst læringsmiljø. Har de eksisterende gymnasier 
ikke det?
Jo, mange har, men vi vil gerne skabe et nyt læringsmiljø. 
Vi vil have fokus på læring, udvikling og fastholdelse. Hos 
os er eleverne typisk på skolen fra 8.30 til 16.30 og har mu-
lighed for stort set at blive færdige med deres skolearbejde, 

dagen, hvor de kan få støtte af lærerne – og af hinanden – til 
deres lektielæsning, skriftlige opgaver og projekter. Den støtte 
har mange af dem svært ved at få hjemme, fordi deres for-
ældre typisk ikke har en akademisk baggrund. Desuden har 
vi tilrettelagt studievejledningen sådan, at hver elev har en 
ugentlig samtale med en personlig vejleder. 

I sidste uge åbnede Danmarks første gymnasium 

målrettet tosprogede. Københavns Private Gymna-

sium på Østerbro i København slog dørene op for 

60 elever i to 1.g-klasser. Skolen, der er uafhængig 

af politiske og religiøse interesser, satser på at 

kunne fastholde tosprogede elever med tæt vej-

ledning af den enkelte. Ideen til projektet stammer 

blandt andet fra en gruppe tyrkiske forældre på 

den private HAY Skolen i København. 
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Bioteknologi

www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

13302

NYHED

Komplette  
grundbøger til  

STX og HTX

Bioteknologi 1
kr. 259,-

e-bog
kr. 104,-

ex moms

Bioteknologi 2
kr. 259,- 

e-bog
kr. 104,-

ex moms

Grundbøgerne Bioteknologi 1 og 2 til A-niveau tager 
udgangspunkt i, at bioteknologi er ét fag. Det betyder, 
at biologi og kemi er fuldt integreret i bøgerne. 

Hvert kapitel indledes med et eksemplarisk eksperiment. 
Eksperi  menterne har både lukkede og åbne eksperimen-
telle problemstillinger. Eleverne får hermed mulig hed for 
selvstændigt at designe forskellige eksperimenter i takt 
med at deres eksperimentelle erfaring stiger.

Teori og teknikker forklares i faktabokse i de enkelte 
kapitler. Eleverne kan læse faktaboksene undervejs eller 
slå op, når de får brug for dem i undervisningen. 

Alle kapitler perspektiveres ud fra konkrete problemstil-
linger fra bioteknologisk industri og forskning. Der er 
desuden opgaver til alle kapitler.

Grundbøger  
til bioteknologi
Af Kim Bruun, Karen Helmig og  
Pia Birgitte Geertsen

Se mere på www.gyldendal-uddannelse.dk
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sitet i 1991.

 

for den nye tænketank Kraka, der  

skal levere analyser, der sikrer vel-

færdsstaten og er med til at præge 

den offentlige debat. Læs mere på 

www.kraka.dk. 

været redaktionschef for det poli-

tiske område på dagbladet Politiken 

og politisk kommentator samme sted

 

fra tv-programmerne Tirsdags-

analysen på TV 2 News og Mogensen 

og  Kristiansen, hvor han analyserer 

ugens politiske begivenheder sam-

men med kommunikationsrådgive-

ren Michael Kristiansen.

sekretariatschef og politisk rådgi-

ver for daværende statsminister 

Poul Nyrup Rasmussen. 

ministeriet, undervist på CBS og 

været chefkonsulent og partner i 

konsulentfirmaet Accenture. 

PETER MOGENSEN 
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”R Sådan sagde en af Peter 
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-
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studerende, det leverer til de videregå-

-

-

-

-

på hvilke uddannelser, på hvilken 

De rygende skorstene

-

Det er altså stadig rygende skorstene, 
-

-
-
-

-
-
-

totalt blanke på erhvervspolitikken og 
noget tyndslidte på uddannelsespoli-

Enhver ved, at en ny undervisnings-

haydays 

-

-
-
-

-
-

-

-

siger Peter Mogensen, der er åben for 
-
-

plads til i alle regnestykker, der hand-

Anders And-uddannelser

TAL
GUD
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Kraka, der skal levere input, 

Gym
nasieskolen  #13  2011

27



tømrere eller humanister. Men vi bør i hvert 
fald sørge for, at ingen danske unge kommer 
ud med en ’Anders And-uddannelse’, der 
ikke kan bruges til noget som helst. Vi må 
diskutere kvalitet og niveau, for vi er i en 
benhård international konkurrence med 
lande, der allerede har et højt fagligt niveau,” 
siger Peter Mogensen.

At danske gymnasieelever stadig skal læse 
Iliaden, er han ikke i tvivl om. Om ikke an-
det fordi den slags læsning er åndelig føde. 
Og det skal der også til i et velfærdssamfund. 
Men vi er nødt til at tage diskussionen om 
både det faglige niveau og om dem, der skal 
i gymnasiet. Og dem, der ikke skal.

”Hvis gymnasiet ikke er i stand til at levere 
et tilstrækkeligt højt fagligt niveau, forplan-
ter det sig videre i uddannelsessystemet. Og 
i erhvervslivet. Det ser du blandt andet på 
mit eget gamle studium, økonomi, hvor de 
studerende falder fra, fordi de ikke er gode 
nok til matematik. Du skal kunne regne, hvis 
du vil være økonom, sådan er det. I dag be-
gynder frafaldet på uddannelserne at gøre 
ondt på samfundet, på integrationen, på 
arbejdsmarkedet, på skatteindtægterne. Vi 
har en kæmpe udfordring i at toptune ud-
dannelserne, samtidig med at vi sørger for, 
at folk lander på rette hylde. Jeg synes, en 
dårlig studentereksamen er et skidt bytte for 

den gode håndværker, man måske kunne 
være blevet,” siger Peter Mogensen, der me-
ner, at vi er nødt til fortsat at diskutere, hvad 
gymnasiet skal levere videre. Og om man 
skal gå der, bare fordi festerne er fede, og 

-
domsuddannelser i dag er andenrangs.

”Du er nødt til at have et anker af faglig-
hed.  Og en løbende diskussion om kvalitet 
og krav. Er det bedst at skrive et korrekt 
dansk eller at have et globalt udsyn? Jeg 
mener, det er en politisk opgave at melde 
ud, hvad vi vil med vores studerende. Og at 
give en eller anden pejling på, i hvilken ret-
ning vi skal sende dem, og hvad de i hvert 
fald skal kunne.”

 

Peter Mogensen understreger, at han ikke 
har hverken viden nok om eller forudfattede 
holdninger til den vej, eksempelvis gymna-
siet skal udvikle sig. Til gengæld er han 
overbevist om, at der skal mindst tre ting 
til, hvis Danmark fortsat skal placere sig 
blandt landene med de mest veluddannede 
beboere, nemlig hårdt arbejde, samarbejde 
og arbejdsglæde.

”Man kan ikke snakke sig fra at lære no-
get. Læring er hårdt arbejde. Man kan, som 
min gamle lærer sagde, godt både ryge og 

drikke og gå med damer, mens man stude-
rer, men man er også nødt til at læse hver 
dag,” siger Peter Mogensen.

At stikke næsen i bøgerne er for ham dog 
ikke lig med, at vi skal bryde en fornem 
dansk tradition for at arbejde i grupper ned. 
Styrkelse af den enkeltes faglighed er ikke, 
mener han, nogen modsætning til gruppe-
arbejde, men gruppearbejdet skal ikke være 
”hønsestrikket”, men karakteriseres af det, 
danskere traditionelt et dygtige til. 

”At være god til gruppearbejde er for mig 
et signal om, at man er god til at samarbejde. 
Og vi har brug for at samarbejde og dele 
viden. Det er sindssygt vigtigt fremover. Og 
så tror jeg, vi er nødt til at kigge på, hvordan 
vi hjælper lærere over hele linjen til et større 
engagement. Hvad gør det sjovt at gå på 
arbejde? Og hvad skal der til, for at engage-
mentet holder? De spørgsmål kunne jeg godt 
tænke mig at stille, og her er jeg på lærernes 
hold på forhånd, det erkender jeg. Det frem-
mer næppe arbejdsglæden at være en fag-
gruppe, der hele tiden bliver skældt ud. Jeg 
tror, der skal en moralsk oprustning af læ-
rerkorpset til,” siger Peter Mogensen.

Han håber, at Kraka fremover vil levere de 
analyser, der skubber velfærdsdiskussionen 

Hvis gymnasiet ikke  
er i stand til at levere et 
tilstrækkeligt højt fagligt 
niveau, forplanter det sig 
videre i uddannelsessystemet 
og i erhvervslivet.
Peter Mogensen, direktør for den nye  

tænketank Kraka.
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54 GRUNDBOG TIL DESIGN B, HTX

ANALYSE-ELLIPSEN 

INDRE OG YDRE DIMENSION

Hvor vi ofte forklarer design ud fra teknologi, æstetik og funktion, kan vi 

også analysere design ud fra en indre og en ydre dimension. Teknologi og 

funktion er den indre dimension, mens æstetikken er en del af den ydre 

dimension. 

17. Analyse-ellipsen 

er en analyse-

model, som kan 

benyttes til design-

analyse. Analyse-

ellipsen knyttes til 

en analysemodel, 

som beskæftiger 

sig med produk-

ters indre og ydre 

dimensioner samt 

konteksten.  

Kilde: Ida Engholm: 

Design gennem 

200 år.

INDRE DIMENSION

FUNKTION

KONSTRUKTION

TEKNIK

hensyn

Konteksten

Funktion

KONTEKSTEN

målgruppe

andet

FORM

proportionering

volumen

materialer

Indre dimension
Et produkts indre dimension er defi neret 

struktion og styrke. Analysen gøres over

skema. I skemaet stilles en række spørgs

igennem hele designanalysen. 

Analysemode
Funktion – hovedanvendelse –

Konstruktion – sammenføjning

Teknik

Materialer – egenskaber – styr

E-bøger

Nyt Teknisk Forlag

Sælges i abonnement via 
forlaget på tlf. 63 15 17 00

riser ekskl. moms
Der tages forbehold 
for prisstigninger og trykfejl.

Design B 
Bog | skolepris 304,- 
E-bog 1 år | 70,00 pr. årselev 
Varenr. 71138-9

Fysik i øjenhøjde 
Bog | skolepris 223,50 
E-bog 1 år | 53,00 pr. årselev 
Varenr. 94005-9

Det kommunikerende 
menneske 
Bog | skolepris 304 
E-bog 1 år | 76,00 pr. årselev 
Varenr. 71134-9

HTX-Matematik 1 
Bog | skolepris 360,00 
E-bog 1 år | 80,00 pr. årselev 
Varenr. 101103-9

Teknisk Matematik 
Bog | skolepris 400,00 
E-bog 1 år | 88,00 pr. årselev 
Varenr. 91057-9

Anvendt Kemi 1 htxB 
Bog | skolepris 160,00 
E-bog 1 år | 40,00 pr. årselev 
Varenr. 81103-9

Anvendt Kemi 2 htxB 
Bog | skolepris 160,00 
E-bog 1 år | 40,00 pr. årselev 
Varenr. 101098-9

Flemming Fischer

Nyt Teknisk Forlag

HTX

PSEN 

RE DIMENSION

sign ud fra teknologi, æstetik og funktion, kan vi 

 fra en indre og en ydre dimension. Teknologi og 

imension, mens æstetikken er en del af den ydre

nteksten

FORM

proportionering

volumen

materialer

Indre dimension
Et produkts indre dimension er deeefifi fi neret 

struktion og styrke. Analysen gørrrees e over

skema. I skemaet stilles en rækkee sssps ørgs

igennem hele designanalysen. 

Analysemmoooomoode
Funktion – hovedanvennddddelse –

Konstruktion – sammeennnnnfføjning

Teknik

Materialer – egenskabeeeerrr r – styr

GRUNDBOG TIL DESIGN B, 

ALYSE-ELLI

DRE OG YDR

r vi ofte forklarer des

analysere design ud

tion er den indre di

ension. 

Kon

Fu

K

målgruppe

andet

Se mere &  
bestil på 

nyttf.dk

fremad og stimulerer reformiveren, også i 
uddannelsessystemet. Blandt andet ved at 
kigge langt mere til udlandet, hvor der le-
veres både analyser, erfaringer og inspira-
tion af høj karat – også på uddannelses-
området. Og det, selv om danskere har en 
tilsyneladende indædt tro på, at netop vi 
er så unikke, at vi slet ikke kan sammen-
lignes med andre!

at have en ambition om at have et dansk 
universitet i verdens top 10.  Vi må bare 
erkende, at det er en kæmpeopgave, og at 
det for ofte ender ved skåltalerne. Vi har i 
Danmark en tendens til at tro, vi og vores 
problemer er unikke, og at det derfor ikke 
nytter noget at kigge på forskning i andre 
lande. Sagen er, at vi ligner en masse andre 
vestlige lande, også når det gælder uddan-
nelse. Jeg tror, vi skal tage imod de input, 

-
spiration på uddannelsesområdet. Vi er i 
en benhård international konkurrence. Og 
kan vi blive klogere ved at kigge på det, de 
andre gør, så synes jeg, vi skal lade os in-
spirere. ”
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DHL Stafetten har gennem en årrække udviklet sig til 

en tradition for mange arbejdspladser og er efterhån-

den også vokset til betragtelig størrelse i de største 

provinsbyer. 

De senere år har der også i GL-regi været mulighed 

for at løbe med kollegerne på skolen, og det har flere 

og flere valgt at benytte sig af. Således også i år, hvor 

Københavnerudgaven i disse dage har ikke mindre end 

70 hold af gymnasielærere, Ålborg-udgaven 8 hold, 

mens der i Odense og Aarhus i forrige uge var hen-

holdsvis 10 og 25 hold.

Billederne her på siderne er fra Aarhus, hvor de i år 

blåblusede GL-medlemmer nød den gode stemning og 

fik bevæget kroppen efterfulgt af lidt mad og drikke.

LÆRERNE  
LØBER I FLOK
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Skole  
nægter  
lærer  
pædagogikum
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E
-

-

-

Musicalen blev endda en succes, og rek-

Men jeg slog koldt vand i blodet og ventede 

Job, men ikke pædagogikum

-

begyndte han stille og roligt at kigge efter 

-

Christensen undrede sig, fordi skolen 

havde selv sagt op blandt andet på grund 

vendt til forbavselse, da han kort tid efter 

-

-
-

Hun kontaktede skolen, der blot gav 

var Lars Asp Christensen og GL ikke til-

-

Kompensation og nyt job

-

-
-

-
-

nalestyrelsen også, at afskedigelsen var 
uberettiget, for de indvilligede i at give to 

-

-

Heldigvis fandt han hurtigt et nyt job 
og startede allerede i august i år i en fuld-

-

er jo en vigtig del af skolen. ”

Redaktionen har kontaktet Zahles Gymna-
sieskole, der ikke har ønsket at udtale sig.

Det virker jo, som om  
de opsiger mig for at  

spare pædagogikum. 
Lars Asp Christensen, gymnasielærer
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”Har jeg råbt alle op?” spørger 
34-årige Christian Falden og kig-
ger ud over klassen. 

Fra langsiden af den hesteskoformede 
række af borde kigger en pige med mørkt, 
bølget hår til taljen over på en af de arabiske 
tørklædepiger. Pigen er gravid. 

”Du mangler én,” siger den mørkhårede 
kækt og peger på den arabiske piges strut-
tende mave.

Klassen griner. Det er anden skoledag på 
andet år for dem. Men allerførste undervis-
ningsgang for Christian Falden. Han anede 
ikke, at han ville komme til at prøve kræfter 
med gymnasielærerlivet før for en uge siden, 
hvor en ven anbefalede ham til rektor. Man-

dag blev han kaldt til samtale. Tirsdag var 
han til samtalen og blev ansat som årsvikar 
i engelsk for 2.A. Syv dage senere står han 

-
sus, midt i Nørrebros industrikvarter, og 
underviser for første gang. Uden erfaring 
eller pædagogikum.

De 24 fremmødte kursister på engelskholdet 
fniser, hvisker og roder rundt på deres plads. 
Energien bobler i rummet, som små perler i 
et glas champagne. Christian Falden bliver 
plastret til med nysgerrige blikke. Små, ge-
nerte smil bryder sporadisk frem i hans an-
sigt, når eleverne stiller spørgsmål. Det krad-

ser i hans ellers så rolige, jyske fremtoning. 
Kursisterne er alle omkring 20 år. Pigerne 

på holdet er langhårede. Ligesom drengene 
uden undtagelse er kortklippede, som var 
studenterkurset en traditionel kostskole. Her 
skiller ingen sig ud ved at være tykke eller 
tynde. Identiteten viser sig i stedet i form af 
tunge, guldbeklædte kasketter, sommerfug-
letatoveringer og tørklæder, der stramt ind-
rammer kæbe- og pandeparti. 

Christian Falden har været meget spændt 
på mødet med engelskholdet. Jobbet er noget 
helt andet end forlagsbranchen, som han 
kommer fra. Så hans håb er, at kursisterne 
vil reagere positivt på ham. Og at han kan 
fange deres interesse. 

LÆRER FOR FØRSTE  
Christian Falden er en af de mange nye årsvikarer, der i denne tid debuterer som gymnasie-
lærere. Gymnasieskolen kravlede op i brystlommen og kiggede med, da den uerfarne lærer 
prøvede kræfter med at undervise for allerførste gang. 

På lærerværelset kan Christian Falden 

mærke adrenalinet bruse i kroppen.  

Første skoledag er en performance-

præstation. ’Det er jo mit ansvar, at 

timen kommer til at fungere,’ siger han.
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”I er blevet ophøjet til prøveklud,” joker 
han og begynder at præsentere sig.

Dagene inden har han fulgt undervisnin-
gen hos en ven, der er gymnasielærer. Det 
har givet ham ro og mod på at undervise. 

Christian Falden tager hul på timen. Men 
mavefornemmelsen er god. 

”En detalje, I nok vil lægge mærke til, er, 
at jeg nogle gange stammer,” siger Christian 
Falden. 

”Det er tilladt at fnise, for det lyder lidt 
sjovt,” fortsætter han afvæbnende. 

En fyr i ternet skjorte smågriner opbak-
kende. Fnisepigerne Sabina og Darya kluk-
ker med nede fra hjørnet. 

Efter en god start kører timen ned i en bak-
kedal. Snak om AT-forløb og eksamen får 
kursisterne til at hænge på stolene i alle 
retninger. Én gnider panden. Mohammad 

viser Jonathan billeder på mobilen under 
bordet.

Christian Falden skriver mulige emner for 
forløb op på tavlen: Shakespeares Macbeth, 
Global English, American Civil Rights Move-
ment og Victoriatiden.

”Er der nogen, der ved, hvornår Victoria-
tiden foregik?” spørger han.

Svaret er en skærende stilhed. 
Christian Falden kører hånden i en rastløs 

bevægelse gennem håret og klør sig i bak-
kenbarten, mens han knuger albuen med 
den anden hånd. 

”Er det helt ude i skoven med de her em-
ner? Eller lyder det spændende nok?” spør-
ger han. Varmen i rummet trænger sig på 
og får hjertet til at slå hurtigere. Sif med det 
nordiske udseende og tusindvis af spiralfor-
mede, små, lyse krøller springende om ho-
vedet rækker hånden op.

”Undskyld, må jeg godt spørge om noget? 
Altså, jeg troede, at der ville være noget Ed-

gar Allan Poe og John Steinbeck på pensum-
listen,” siger hun. 

”Jo, der skal jo nok også være nogle større 
værker. Det er godt, du spørger,” siger Chri-
stian Falden og klikker tænksomt med sin 
kuglepen. 

Så beslutter han at puste liv i de afven-
tende kursister ved at lade dem arbejde med 
tongue twisters. Det vil sige sætninger, der 
svarer til ”bispens gipsgebis” eller ”rød grød 

Timen topper, da læreren i lynende tempo 
udtaler sætningen: ”I’m not the pheasant 
plucker, I’m the pheasant plucker’s son. I’m 
only plucking pheasants till the pheasant 
plucker comes.” Pointen er, at hvis man ikke 
koncentrerer sig om udtalen, kan man 
komme til at sige ”I’m not a pleasant fucker.” 
Det morer en af drengene sig kosteligt over 
langt ind i frikvarteret.

Imens slås Christian Falden med den tro-
løse kopimaskine, som klipper teksten af 

GANG

For at pejle sig ind på 

klassens faglige niveau har 

Christian Falden forbe-

redt små øvelser i engelsk 

grammatik og udtale.

Klassen ser den nye en-

gelsklærer an. Et par piger 

hilser fnisende på ham 

og nysgerrige spørgsmål 

følger ham på plads bag 

katederet.

Læs i øvrigt 
temaet om at 
være ny lærer i 
Gymnasieskolen 

nummer 12. 
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ude i kanten. Det stresser ham. Han må op-
give at udlevere de papirer, han havde plan-
lagt, at eleverne skulle arbejde med i næste 
time. Og den første time har allerede været 
en stor mundfuld.

”Jeg må indrømme, at jeg synes, det er 
svært at holde dem engagerede. Efter en halv 
time kunne jeg mærke, at deres øjne gled 
ned mod bordet,” fortæller Christian Falden. 

Der er et slagent skær over Christian Falden, 

kridtstøv og blandede kropsdufte. Han prø-
ver at pejle sig ind på, hvad kursisterne for-
venter af året. 

”Vi vil alle sammen gerne have 12,” og 
”Hvad kan du tilbyde?” lyder de mest næs-

vise svar. Christian Falden smiler anstrengt 
og undgår at kommentere svarene indgående. 
I den artige ende af skalaen beder Anna om 
mere grundlæggende grammatik. 

”Åh, nej, fuck dig,” siger Jonathan og ka-
ster sig slapt ind over bordet. 

Christian Falden tager fat på grammatik-
ken og forklarer, hvorfor en sætning er aktiv 
eller passiv. En træt mine har indtaget hans 
ansigt. Kun én elev får en åbenbaring. Så 
bliver timen afbrudt af, at holdet skal have 
taget klassebillede i gården. Fotograferingen 
sker i et tempo, der ville gøre en ninja mis-
undelig. Så resten af timen går med at slæbe 
holdet gennem ing-form, præpositioner og 
pronominer. Den del af pensum får Moham-
mad til gabende at trække kasketten helt 
ned i panden.

Tilbage på lærerværelset synker Christian 
Falden ned i en af de bløde stole. Varm, træt 
og udtømt, som efter hård sport. Med over-

præstation. Den var middelmådig, synes han. 
For selv om tongue twisters gik rigtig godt, 

kursisterne forstod den.
Han føler sig lettet over at have overstået 

den første undervisningstime. Men er fru-
streret over ikke at føle sig godt nok klædt 
på til opgaven. Endnu. Med hensyn til, om 
han har mod på næste undervisningsgang, 
udebliver svaret først, og han sukker træt.

”Jeg er glad for, at det først er på fredag. 
Så jeg kan nå at blive klar igen,” siger Chri-
stian Falden.

Jeg må indrømme, at jeg synes, det er svært at holde 

dem engagerede. Efter en halv time kunne jeg mærke, at 

deres øjne gled ned mod bordet. 
Christian Falden, gymnasielærer

Mens eleverne arbejder i 

grupper får Christian Falden  

en pause fra at være opmærksom 

og åben i en uvant situation.
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forlaget © columbus

Digitale udgivelser

SAMFUNDSFAG

HISTORIE

Lotte Schou og Susanne Ørnstrøm: 
Udviklingslinier i Danmarkshistorien

Gregers Friisberg: 
Til engelsk/samfundsfaglige linjer

P. Knudsen, B. Munk og L. Jeppesen: 
Tysk historie og national selvforståelse

ENGELSK TYSK

Download den gratis iPad App ”Forlaget Columbus” – 
og gå på opdagelse i de digitale lærebøger.

Som en bog – og lidt til. Naviger intuitivt ved at bladre, zoome, søge  
og bruge links i teksten. Bøgerne udbygges løbende med interaktion.

Sammensæt selv materialet. ABC-serien til samfundsfag (Sociologi,  
Politik og Økonomi) dækker kernestoffet fra C- til A-niveau. Til iPad kan  
du plukke og købe de afsnit, du vil bruge.

Spar profiler og passwords. På www.forlagetcolumbus.dk bestiller  
og fordeler du bøgerne til dine elever. Så henter de uden besvær  
bøgerne til deres iPad – og kun første gang, de skal bruge dem. 

Læs smagsprøver. Du kan læse udvalgte afsnit i bøgerne og se de  
nyeste udgivelser, før du træffer dit valg. 

Alle Columbus’ bøger kan også købes som kopibeskyttede pdf’er til pc.  
Se mere på www.forlagetcolumbus.dk.

Alle vore titler kan fås som digitale udgaver
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taktannoncetaktannoncceKontt

Efter en hjemlig 
 monsterbrandert med 

veninderne, hvor du har 

væltet dig i upassende 

mængder rødvin og hængt 

på kanten af kummen det 

meste af morgenen, er 

rødvinssjatter i bunden 

af de syndige flasker 

måske ikke lige 

det, du sukker 

efter. Men und 

dig selv at hælde 

rødvins resterne 

på isposer, og kyl 

dem i fryseren. Så 

har du dejlige rød-

vinsisklumper til at 

smutte i sovsen, 

næste gang du 

laver lørdagsmid-

dag. Fløderester 

kan også fryses til 

sovseterninger. 

Ammestuene t!Go-go-Gadgetg

Sprognørdeno Næste gang du beder dine unger om ”kammertonen”, 

så vid, at du dermed forlanger absolut gehør af dit afkom. 

Metaforen for god takt og tone kommer fra musikkens verden, hvor man stemmer 

instrumenterne efter kammertonen for at undgå indbyrdes dissonans. Kammertonen 

er lig med tonen A. Hvilket groft sagt er den tone, man hører som telefonens klartone. 

På redaktionen faldt vi 

over en sød annonce og 

har undtagelsesvis valgt 

at bringe den som en 

efterlysning. 

Henriette mødte en 

mand på Skanderborg 

Festival. Det eneste, hun 

ved om ham, er, at han er i 

trediverne og er gymna-

sielærer i København. Nu 

håber hun, at han, eller 

en der kender ham, læser 

denne efterlysning.

Var du til Bernhoft-
koncerten i P3-teltet 
på årets Skanderborg 
Festival? Var du iført 
kasket som Bonderøven, 
og røg du pibe som 
Søren Ryge? Eller er du 
en del af vennegruppen, 
der pejlede efter en pibe 
holdt i strakt arm (som 
en anden turguide med 
gul paraply), når I skulle 
finde hinanden i men-
neskemængden foran 
scenen. Og kender du 
ham med piben?

”Vi havde en fantastisk 

koncertoplevelse. Bagef-

ter takkede han for hyg-

geligt selskab og gav mig 

et omfavnende knus.” 

Nu fortryder Henriette, at 

hun gik efter koncerten. 

Så hvis du er den pibe-

rygende gymnasielærer, 

eller hvis du er en af  

dem fra vennegruppen, 

der kender ham,  

så ring til Henriette på 

tlf. 61 69 51 50.

Er du en hund efter 
musik? Men samtidig  

en klovn til at fange 

 navnet på fede kunst-

nere eller de nyeste hit? 

Så udvid din eksterne 

hjernekapacitet med  

en app som Soundhound 

eller Shazam. App’en 

genkender ord og lyd-

bølger på sekunder. Så 

når din nye yndlingssang 

brager ud af radioen, 

holder du blot telefonen 

hen til højtaleren. Du  

kan også nynne, synge 

eller skrive ord fra en bid 

af sangen. Simsalabim! 

Så genkender program-

met sang og kunstner 

for dig. 

 Apps’ene fås i gratis 

versioner og virker til 

Android, iPad og iPhone.

Piberygende gymnasielærer  
fra København søges
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Filmquizq

 

* Svar: Shaft (2000)

*) Hvilken film stammer citatet fra? Find svaret nederst på siden.

Frem med stangen, drenge!  
Og det kan kun gå for langsomt. For 

det tiltagende nattemørke får netop 

nu de lækre, kønsmodne ål til i stimer 

at længes hjem mod Sargassohavet. 

Havørrederne vælter op i åløbene. 

Og i søerne ligger de sortstribede 

aborrer åbenlyst på lur efter årets 

yngel. Så luft din indre bjørn, og nap 

et par hjemmefangede fisk med hjem 

til fruen, hvad end du er til ruse, orm 

eller flue. Du kan selvfølgelig også 

gå hele vejen og fange dem med lab-

berne eller vælge den fesne version 

og fange dem i køledisken. 

 Husk fisketegn og fredningsreg-

ler. Læs mere på kortlink.dk/9bgb.

hulenarmhh

”Paven” slår til igen
Når der snakkes paver, er der sikkert nogle, der straks tænker på hellige 

mænd med dumme hatte, mumlende, outdatede sætninger på latin og – 

muligvis efter et besøg hos Vatikanets numerolog – lydende lidt utrendy 

navne som Innocens, Benedict med mere. Men var man nu international 

popstjerne, ville man sikkert heller ikke sælge alverden under navnet Jo-

seph Reizinger. Selv om DJ Reizinger ved nærmere eftertanke faktisk ikke 

lyder så ringe …

Her i spalten tænker vi også helligt, når det handler om paver. Dog en lidt 

anden form for helligdom, nemlig flaskerne med den livsforlængende røde 

væske fra den lille by Châteauneuf-du-Pape lidt uden for Avignon ved vores 

elskede Rhône-flod.

Som den vakse læser sikkert har gættet, er det netop sådan en flodfisk, 

vi har fat i denne gang. En pavevin. Nær-

mere betegnet Leonce Amouroux 2009. 

Vi taler typisk pavevin: mørke ”bær”, sol, 

lakrids og en dyb, behagelig eftersmag. 

65 procent grenache noir, resten på 

syrah, mourvèdre og cinsault.

Det er umiddelbart rigtig gode sager, men omvendt er det jo også, hvad 

man bør kunne forvente af vin med den hellige appellation. Derfor får denne 

vin ikke topkarakter, selv om glæde og lykke fylder kroppen midlertidigt i 

ligefrem proportionalitet med indtagelsen. Men dens uheld er, at den ikke 

skiller sig synderligt ud fra så mange andre pavevine – man kan sige, at så 

kunne alle pavevine jo bare få topkarakter. Omvendt skal vi også passe på 

ikke at smide for meget om os med svulstige superlativer, da vi let kunne 

komme til at fremstå evigt lalleglade (og vi må jo ikke lyve!).

Marseillaisen presser sig dog på under tungebåndet, og jeg kan varmt 

anbefale Leonce Amouroux, som både kan gemmes nogle år eller hældes 

direkte i løgnhalsen. Og bemærk lige efterårsprisen!

Og nu jeg er ved det, så bemærk også lige Montpellier HSC’s fremragen-

de sæsonstart i den bedste franske fodboldliga.

Châteauneuf-du-Pape Leonce Amouroux 2009 koster hele efteråret 

100 kroner – normalpris 190 – hos Vinpimpen (som er en del af  

H.J. Hansen-kæden Vinspecialisten), www.vinpimpen.dk.

Som noget helt nyt åbner Gymnasieskolen en brevkasseservice 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.

ippettVintii

Jettes brevkasse
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EIer faktisk verdens stør-
ste faglige sammen-
slutning, der repræ-

senterer 30 millioner lærere fra 
hele verden. Det er så mange 
medlemmer, at det gør indtryk, 
når EI formulerer sig. Det gør 
indtryk på OECD, på UNESCO 
og på EU – og det gør indtryk 
på regeringer, der laver over-
greb på fagligt aktive, hvis EI 
laver en kampagne til støtte for 
dem, der bliver fængslet for at 
være fagligt aktive. Men det er 
ikke nok at være mange. Man 
har kun styrken, hvis man er 
enig og kan stå sammen.

Det pres, som mange lande 
oplever på uddannelsessektoren 

under den økonomiske krise, var 
i år med til at skabe en stor enig-
hed omkring EI’s arbejdsprogram 
og om et omfattende uddannel-
sespolitisk program. Heri ved-
kendte lærerorganisationerne sig 
deres ansvar for at medvirke til 
at fremme kvaliteten i uddan-
nelsen. EI’s formand, Susan 
Hopgood, der er fra Australien, 
understregede, at lærerne er kva-
litetsbevidste, og at vi går ind 
for selvevaluering som kvalitets-
sikringsprincip. EI er ikke imod 
testning, men test skal bruges 
diagnostisk af lærerne og ikke 

Den øgede brug af testresultater 
som resultatmål for lærernes 
indsats er uacceptabel. Under-

visnin-gen udvikles i praksis og 
i dagligdagen – ikke gennem 
ideologisk betingede ændringer, 

-
viseringsideologi. Men en profes-
sionel pædagogisk ledelse er 
også afgørende for et kvalitets-
uddannelsessystem, understre-
gede EI. 

Et kvalitetsuddannelses-

Kongressen betonede, at et afgø-
rende grundlag for udviklingen 
i samfundet er, at der værnes om 

man kan sikre, at alle elever får 
et kvalitetstilbud. Det er ikke blot 
et spørgsmål om at øge antallet 

   OM 

KRONIK

Uddannelsespolitisk 

chefkonsulent i Gymnasie-

skolernes Lærerforening 

(GL) og blandt andet 

interna tional sekretær 

med kontakt til EU, OECD og 

 lærerorganisationer i andre 

lande (uden for Norden). 

Desuden projektleder på 

GL’s solidaritetsprojekter.

HANS LAUGESEN

Education International holdt sin 6. verdenskongres i Cape Town i juli 
2011. Kongressen holdes hvert fjerde år, og her mødtes over 1.800 
delegerede og observatører fra 154 lande. 

 F
OTO: B

EA U
H

ART/EI  
 

– Beretning fra en verdenskongres

Medlem af GL’s hoved-

bestyrelse. Underviser  

til daglig i historie og idræt 

på Viby Gymnasium & HF.

LIS VIVI FONNESBÆK

EI’s præsident, Susan Hopgood: Vi står i gæld til Nelson Mandela. Han har lært os alle om kampen for frihed 

og menneskerettigheder.

40

Gym
nasieskolen  #13  2011



af elever i skolerne, men også om 
at sikre kvaliteten og sikre, at 
eleverne får tilbudt en sekundær 
uddannelse.

Skal uddannelsessystemerne 
udvikles, forudsætter det, at der 
er den nødvendige dialog med 
lærerne, og at de sikres en or-
dentlig grunduddannelse og en 
fortsat efteruddannelse. Det var 
samme budskab, der blev for-
muleret som konklusion på det 
uddannelsestopmøde, som den 
amerikanske regering holdt i 
New York i marts måned 2011 
med repræsentanter for OECD og 
15 landes undervisningsministre 
og udvalgte lærerforeningsfor-
mænd, blandt andet GL’s for-
mand, Gorm Leschly. De ind-
budte lande var dem, der bevidst 
havde arbejdet med at udvikle 
deres uddannelsessystem i lyset 
af PISA-resultaterne. 

Ud over at kongressen foretog 
valg til EI’s ledelse, godkendte 
man regnskab, budget og hand-

arbejde. I tilknytning til de sam-

lede handleplaner drøftedes og 
vedtog man en lang række reso-
lutioner, som giver EI yderligere 
et antal konkrete opgaver. Den 
nordiske delegation, der ud-
gjorde knap 100 delegerede, 
hvoraf vi var to fra GL, spiller 
en ganske stor rolle i EI og på 
kongressen. Norden besætter en 
af EI’s vicepræsidentposter med 
norske Haldis Holst, der også er 
formand for EI’s budgetudvalg, 
og Norden besatte også for-
mandsposten for valgkomiteen 
og for den resolutionskomite på 
kongressen, der styrede behand-
lingen af de mange fremsatte 
resolutioner, og som søgte at 
sammenfatte mange af disse i 
fællesresolutioner, der kunne 
vedtages.

Nyttige kontakter under 
kongressen
På mange måder er det karakte-
ristisk for så stor en forsamling, 
at ganske meget må afhandles 
uden for mødesalen for at sikre 
en fair afvikling af debatten om 
over 100 siders resolutionsfor-
slag på en kongres med over 

1.500 delegerede. Men det var 
ganske slående, at udfordrin-
gerne, som lærere over hele ver-
den står over for, er så store og 
på mange måder så ensartede, 
at kongressen langt hen ad vejen 
kunne enes om at formulere sin 
politik og klare udmeldinger i 
stedet for at spilde tid på detaljer.

Men det, at lærerorganisatio-
ner fra hele verden mødes, gør 
også kongressen til et særdeles 
nyttigt organ for kontaktformid-
ling og byder på mulighed for at 
gennemføre møder med parter i 

forberedt de sidste Sydafrika-
projektaktiviteter og holdt to 
møder med repræsentanten fra 
den egyptiske lærerorganisation 
og EI om et nyt skoledialogpro-

jekt i Egypten, som ventes iværk-
sat det kommende skoleår med 
støtte fra Udenrigsministeriets 
Frihedspulje.

EI’s arbejde kan med GL-øjne 
opdeles i to hovedkategorier. Det 
uddannelsespolitiske arbejde, 
hvor vi er med til at drøfte EI’s 
holdning og indsats over for 
OECD, UNESCO og EU, er direkte 
interessevaretagelse også for 
GL’s medlemmer. Alle er bevidste 
om for eksempel OECD’s PISA-

nationale uddannelsespolitikker. 
Til næste år iværksætter OECD 
et stort lærersurvey, TALIS, som 
også vil berøre GL’s medlemmer. 
Her er dialogen mellem EI og 

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

Kulturer mødes, når 1.500 delegerede fra hele verden samles og drøfter den fælles vision: Kvalitetsuddannelse til alle. 
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OECD om undersøgelsen meget 
vigtig for at sikre, at undersøgel-
sen både bliver meningsfuld og 
anvendelig efterfølgende. På 
europæisk plan er uddannelses-
politik på grunduddannelserne 
inklusive ungdomsuddannel-
serne et nationalt anliggende. 
Men realiteten er, at de euro-
pæiske regeringer taler tættere 
og tættere sammen og koordine-
rer mere og mere. De inspirerer 
hinanden og bruger eksperterne 
i EU og i OECD til at lave under-
søgelser, der anvendes i en evi-
densbaseret uddannelsespolitik. 
Der er blandt de vestlige rege-
ringer en rimelig forståelse for, 
at det samfundsøkonomisk kan 
betale sig at investere i ud-dan-
nelser, men også i krisetider et 

stigende krav om at få evidens 
for, hvor disse investeringer gi-
ver den største nytteværdi.

Derfor er det vigtigt for GL at 
følge med i det analysearbejde, 
der sker i OECD og i EU og i de 
politiske forhandlinger, der er 
mellem ministre og ministerier 
om nye initiativer på uddannel-

følge arbejdet på er at være aktiv 
i EI og i den europæiske region 
i EI, der kaldes ETUCE. Derfor 
skal vi også være med til at 
præge lærerorganisationernes 
fælles politik og den tilbagemel-
ding, lærerne giver OECD og EU 
i den sociale dialog, der er vel-
udbygget i EU.

Der er lande, hvor lærernes 
ret til at organisere sig ikke er 

-
lige lande er lærernes forhand-
lingsret under angreb. Her bliver 
det andet hovedformål med GL’s 
EI-medlemskab det solidariske. 
EI spiller en væsentlig rolle, når 
fagligt aktive lærere skal beskyt-
tes mod forfølgelse. EI er med til 
at overvåge de faglige rettigheder 
og kan iværksætte støttekam-

pagner, når der sker overgreb. 
Ofte gør det en forskel. Selv om 
GL heldigvis ikke selv har været 
udsat for faglige overgreb, så er 
vi her med til at hjælpe lærere i 
andre lande, der kæmper for læ-
rernes rettigheder og for at sikre 
et ordentligt uddannelsessystem 
og en kvalitetsuddannelse til 
alle.  

KRONIK

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

GL var repræsenteret på kongressen med Lis Vivi Fonnesbæk fra hovedbestyrelsen og GL’s internationale 

sekretær, Hans Laugesen. 

 
 Skal uddannelsessystemerne udvikles,  

forudsætter det, at der er den nødvendige dialog  
med lærerne, og at de sikres en ordentlig  
grunduddannelse og en fortsat efteruddannelse.
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Varehuse

Herlev • Turbinevej 9 • herlev@lic.dk

Aalborg SV • Løven 19 • aalborg@lic.dk

Aarhus, Skejby • Jens Olsens Vej 9 • aarhus@lic.dk

LIC NETSHOP

www.lic-netshop.dk

email: netshop@lic.dk

*   I parentes er anført den pris leverandøren anbefaler. 

Priserne i annoncen gælder frem til 15. sept. 2011  

(Gymnasieskolen 35/2011)

LIC fødselsdag

Se fødselsdags-
kataloget  

på www.lic.dk

Dansk
Kalveentrecote

Tilbud pr. 1/2 kg 74,50 
Føres ikke i Aalborg

Blue Ring
Shiraz/ 
Cabernet Sauvignon  
2008
Eminent rødvin  

til grillanretninger

LIC pris 49,-

Garden Lanterne 
29 cm, [599,-]*

LIC pris 509,-
24,8 cm, [499,-]*

LIC pris 425,-
16 cm, [299,-]*

LIC pris 255,-

Voksen+
2.400 sjove og anderledes spørgsmål,  

hvor deltagerne både skal dyste på musikalitet, 

hukommelse, logisk sans og naturligvis paratviden.  

     Fra 2 spillere fra 15 år

           [499,-]*

                      LIC pris 399,-

Se det store udvalg  
af BEZZERWIZZER spil  
i LIC på  
www.lic-netshop.dk



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. 5. 

september kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Drengenes problemer 
forsvinder på blokdelte skoler 
Danmark påtvinger sine unge to ungdomsuddannelser. 
Først 3-4 år på barneskolen med dennes lærere. Så 3 år på 
en ny skole, hvor lærerne er forskeruddannet. Begge er 
gennemsyret af tvang. Og ingen af dem er drengevenlige.

I folkeskolens ungdomsuddannelse tvinges drengene til 
3-4 års ophold i samme klasse som piger, som mentalt er to 
år ældre. Alle påtvinges et normalskema, som skal følges 
uanset individuelle talenter. Alle påtvinges subjektive 
standpunktskarakterer givet af lærere, som ikke må tage 
hensyn til tidligere præstationer. Endelig påtvinges alle 
mundtlig eksamination i stedet for skriftlig, til trods for at 
resten af verden gør det modsatte.

Konsekvens: Halvdelen af de tosprogede drenge kan 
hverken læse eller regne efter ti års folkeskole. Og i gym-
nasiet er der dobbelt så mange piger som drenge, og allige-
vel får pigerne højere karakterer.

Kort sagt, demokratiets tre grundprincipper trædes 
grundigt under fode. De unge har ikke frihed til at sam-
mensætte deres eget halvårsskema. Der er ikke lighed 
mellem kønnene, og der er ingen solidaritet med de tospro-
gede drenge.

Det er ellers såre enkelt at indføre frihed, lighed og soli-
daritet i den danske ungdomsuddannelse.

Man skal blot omstille enevældens preussiske linjeop-
delte dannelsesskole til republikkens blokopdelte talent-
udviklingsskole, der bygger på princippet “daglige lektier 
i selvvalgte halvårsblokke”. Her bliver den unge ikke 
påtvunget diagnosen “udannet”, men mødt med anerken-
delse: Du har talenter, og det er skolens opgave sammen 
med dig at afdække og udvikle disse talenter. Derfor skal 
du selv sammensætte dit daglige halvårsskema af fag-
blokke, som du ønsker at prøve kræfter med. Magter du ikke 
en enkelt fagblok, kan denne fravælges næste halvår til 

Så visionen for fremtidens gymnasielærere er enkel: Der 
er intet ærefuldt i at opretholde en kønsdiskriminerende 
skole. Lad os få æren tilbage. Giv os lov til at hjælpe alle 
unge med at afdække og udvikle deres talenter i en skole-
form, der respekterer demokratiets tre grundpiller.

alle fra 8. klasse, blokopdelt og med mulighed for at læse 
collegeblokke det sidste skoleår. Lad os få en dansk version 
af den talentbaserede ungdomsskole, som er dagligdag i 
Nordamerikas 60 republikker.

Allan Tarp
VUC Aarhus

Sproglig kultur og mangel 
på samme 
Den indre svinehund har været en del fremme her på det 
sidste. Det har den indre korrekturlæser derimod ikke. Det 
skyldes nok, at han tilsyneladende er afgået ved en stille 

udvikling er ikke særlig heldig. Dens resultater kan mærkes 
hver eneste dag i dagspressen; men de virker særlig grelle, 
når de optræder i bøger, fordi den slags har en længere 
levetid end aviser.

En nylig introduktion til en lang række europæiske forfat-
terskaber (20 styks på 210 sider!) er et skræmmende eksem-
pel. Den er skrevet af en præst, som ud over at være cand.
theol. også har eksamen i litteraturvidenskab. Den sprog-
lige baggrund skulle således være i orden.

Hermann Kant er navnet på en tysk forfatter (født 1926), 
der i sin tid var højt berømmet i hjemlandet DDR. Således 
modtog han det østtyske kulturministeriums Heinrich 
Heine-pris, Heinrich Mann-prisen og i 1973 samt 1983 
Nationalpreis der DDR. 

passe sine faderlige forpligtelser over for sønnen, den 
endnu mere kendte forfatter Franz Kafka. Men det gjorde 
han, omend med besvær: “En af familiens venner, Joseph 
David, har fortalt at Hermann Kant grædende gav udtryk 
for, at han simpelthen ikke forstod sin kære søn.” Det var 
han ikke ene om. Kafkas forfatterskab er ret uigennemtræn-
geligt.

Tør man gætte på, at der er sløset med korrekturlæsnin-
gen? Den mulighed er man fristet til at tage i betragtning, 
for der optræder lignende fænomener andetsteds. Om en 
anden forfatter hedder det: “Den danske prins bevilgede et 
tre-årigt stipendiat.” Normalt skelner man mellem en sti-
pendiat, som er et menneske, og et stipendium, som beteg-
ner en pengesum, men begge gloser eksisterer, og derfor 
kan en mekanisk stavekontrol ikke opfange bøvlet her.  

Det ville en levende korrekturlæser af kød og blod have 
vidst, selv om hverken forfatter eller forlag har været klar 
over det.

Korrekturlæsere har det ligesom herrefrisører: De skal 
helst kunne studse. Det har bogens læsere anledning til 
diverse gange: “marskandiserheksen faldbyder sine varer.” 
Det lidt gammelmodige udtryk til fals har intet at gøre med 
at falde. Her kunne en mekanisk stavekontrol faktisk godt 
have været oppe på dupperne.

ærgerligt, at den i så høj grad er præget af sjusk. I første 
omgang falder det naturligvis tilbage på forlaget, dernæst 
forfatteren, som burde have haft så megen selvkritik, at han 
har ladet manuskriptet gennemlæse af sprogkyndige; men 
endnu længere ude i horisonten toner skyggerne af nogle 
anonyme dansklærere frem. Det er nok det folkefærd, man 
bør rette skytset imod, hvis man vil forbedre dén kommu-
nikative mislighed som er så mærkbar i dagens Danmark. 

Jens Juhl Jensen
Forhenværende lektor, Københavns Universitet
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Uvidenhedens kompetence

Ved sommereksamen var jeg ude som 
censor i fysik A-niveau for første gang 
siden 1988. 

Selv om jeg jo godt ved, at det fagligt 
teoretiske niveau har haft en gevaldig 
rutsjetur for at lande i en pædagogisk 
ideologisk hængekøje, så var jeg alli-
gevel overrasket over, hvor langt det 
analytisk teoretiske er blevet trængt 
tilbage siden 1988.

Selv underviser jeg på A-niveauet 
stadig efter de bøger, som jeg skrev i 
slutningen af halvfjerdserne. Andre 
mener jo nok, at de er alt for matema-
tisk analytiske, og dermed at de er alt 
for svære for eleverne. 

Dette omgår jeg nu behændigt ved 
at undlade at fortælle eleverne, at de 
er blevet alt for dumme til at forstå 
teoretisk analytiske sammenhænge, 
og på den måde går det sådan set 
udmærket.

Til gengæld forlanger jeg nogen-
lunde de samme analytiske færdighe-
der i matematik, som man havde tidli-
gere, og så længe de heller ikke er klar 
over, at også dette er de alt for dumme 
til at forstå, så lærer de såmænd også 
det. Eksamensresultaterne tyder da 
heller ikke på, at de har opdaget, at de 
lærer noget, som de slet ikke kan forstå 
længere.

Faktisk har jeg altid været af den 
opfattelse, at selvom den samme 
gruppe elever er blevet markant 
mere uvidende fra folkeskolen, så 
er de ikke nødvendigvis blevet 
dummere. Af formuleringerne i 
læreplanerne fremgår det imidler-
tid ret tydeligt, at reformpædago-
gerne ikke deler denne opfattelse.

Siden 1988 har den begrebs-

i fysikundervisningen. Dette til 
fordel for et favnende historisk 

syn. Logiske følgeslutninger er 
blevet umoderne, og i stedet åben-
barer man lovmæssigheder, nær-
mest som en habil illusionist.

Det er derimod rigtigt, at de 
bøger, jeg skrev engang, næppe 
lever op til de socialkonstruktivi-
stiske strømninger, der har hærget 
dette land i mere end 20 år.

Den logiske empirisme er den 
teoretiske fysiks hjertekammer, 
men da det nu er blevet alt, alt for 
svært, er det blevet erstattet af 
humanistisk “videnskabsteori”, 

men den slags humbug har som 
bekendt aldrig i historien ført til nogen 
som helst ny naturvidenskabelig 
erkendelse.
I læreplanen står der, at undervisnin-
gen i fysik skal befordre forståelsen af 
en bæredygtig udvikling. Og det lyder 
jo både rigtigt og godt, men politisk 
korrekthed og ideologiske rettesnore 
har nu aldrig gavnet naturvidenska-
ben – tværtimod.

Men sådan er det jo. Der er røde 
socialister, og der er grønne socialister, 
ligesom der er røde tomater og grønne 
tomater. I 70’erne og 80’erne domine-
rede de røde tomater, og nu er de altså 
blevet grønne.

Men tomater er tomater, og det er jo 
det samme dialektiske ævle-bævle, 
som udgår fra ophavsmændene til 
mange, mange hundrede sider af lære-
planer og undervisningsvejledninger.

Den samme bedrevidende, selvhøj-
tidelige og formynderiske stil, som vi 
kender så godt fra dengang, de var røde 
tomater.

Hvor lang tid skal vi blive ved med 
at røre i en efterhånden stivnet ideolo-
gisk tomatgrød og sige velbekomme?

Ole Witt-Hansen
Køge Gymnasium 

Jeg kæmper sandelig 
også for fagligheden
Gorm Leschly og Gerd Schmidt Nielsen 
har i Gymnasieskolen nr. 12 skrevet et 
åbent brev til mig med overskriften “Til 
kamp for fagligheden”.

Deres udgangspunkt er, at Undervis-
ningsministeriet igen har reduceret antal-
let af fagkonsulenter.

Gorm Leschly og Gerd Schmidt Nielsen 
må imidlertid være galt underrettet. Som 
den eneste personalegruppe i Undervis-
ningsministeriet blev fagkonsulenterne 
friholdt for afskedigelser i forbindelse 
med den reduktion af personalet, der blev 
gennemført i starten af 2011.

Jeg kan i øvrigt henvise til den med-
delelse om nye fagkonsulenter, som 
Kontoret for gymnasiale uddannelser 
udsendte til skolerne den 29. juni 2011. 

Så når Gorm Leschly og Gerd Schmidt 
Nielsen opfordrer mig til at gå til kamp 
for fagligheden, slår de åbne døre ind. Vi 
kæmper i fællesskab.

Troels Lund Poulsen
Undervisningsminister

Velegnet til  
undervisnings- 

brug

140,-*
(Normalpris 169,95)

 
»En gave for alle os, der elsker 
at få nationen ned på skemaer, 
tabeller og formler.«  JYLLANDS-POSTEN

»Fremragende formidling – det er tal på 
den fede måde. Seks ud af seks stjerner.«  
NYHEDSMAGASINET  DANSKE KOMMUNER

»Den har et flot, farverigt og overskueligt 
layout, et lettilgængeligt sprog og henvender 
sig til enhver med interesse for 
vort samfund… En sand guldgrube 
af viden.«  LEKTØRUDTALELSE

Vi der bor i Danmark
Hvem er vi? Og hvordan lever vi?

BENT JENSEN OG TORBEN TRANÆS

w w w. g y l d e n d a l . d k  · Find os på Facebook og Twitter Alle sider af l ivet · S iden 1770*(Ved køb af min. 20 stk.)
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GL-E-KURSER KURSER I FAGENE

GL-E-KURSUSNYT

Skolebaseret kursus 
på OD-dagen 9.11.11.
Skal I holde kursus på skolen på OD-
dagen, så er det tid til at bestille oplægs-
holder. Kontakt GL-E, hvis I har brug for 

Hent inspiration i GL-E-kataloget eller på 

udbyder, kan afvikles skolebaseret, tilret-
telagt ud fra skolens ønsker om indhold 
og rammer. 

Kommende kurser – tilmelding sker på 
GL-E’s hjemmeside:

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 – 
tilmelding nu!

Under Almen pædagogik
IFPR-kurset Ny skriftlighed i praksis i 
hhx og htx 
Kursusdag: 26. september 2011, Odense – 
tilmeldingsfrist 2.9.2011.

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

Design

DESIGNLÆRERKONFERENCE 2011
Kvalitetsudvikling af designundervisning 
på B-niveau
21.-22. september 2011 – i et samarbejde 
mellem GLB&D og Rødding Højskole.
Formålet med konferencen vil være at 
understøtte netværk mellem designlærer-
ne på forskellige ungdomsuddannelser, så 
de kan drage nytte af hinanden. Herud-
over vil den bestå af en række foredrag og 
workshopper, hvor lærerne vil arbejde 
med reelle miniprojekter som de kan tage 
med hjem og bruge direkte i undervisnin-
gen og et par spændende foredrag.
Tilmelding og pris:
Den faglige forening for design, mrk. CVR-
nr. 3296452.
Reg.nr. 1551, kontonr. 3719387187.
Kursustilmelding til kmh.Larsen@gmail.
com med oplysninger om:
Arbejdspladsens EAN-nr. (står på hjem-
mesiden)
Arbejdsplads og adresse
Kursusdeltagers navn og mobilnummer
Kursusafgiften på 500 kroner med indbe-
talingsfrist 5.9. og husk EAN-nr.

Indkaldelse til ekstraordinær general-

Gymnasiet og HF
Der indkaldes hermed til ekstraordinær 
generalforsamling på Hindsgavl Slot tors-
dag d. 3. november 2011 kl. 20.00 (i for-
bindelse med kurset ”Det gode liv – etik 
som dannelse”). Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. Forslag sendes til formanden, Finn 
Jespersen (fj4800@live.dk), senest 14 
dage før mødet.

Historie

Ribe – og korstogstiden
Historielærerforeningen for Gymnasiet og 
HF/region Sydjylland indbyder til
regionalkursus torsdag den 29.
september 2011 kl. 9.45-15.30
Sted: Ribe Katedralskole, Puggaardsgade 
22, 6760 Ribe.
Pris: 400 kroner.
Kurset vil gennem foredrag og byvandring 
give indblik i Ribes tidlige historie. Des-
uden rummer kurset et foredrag af Kurt 
Villads Jensen, der i juni forsvarede sin 
disputats “Korstog ved verdens yderste 
rand. Danmark og Portugal ca. 1000 til 
ca. 1250”. 
Program:
 9.45-10.00: Velkomst.
10.00-12.00:  Kurt Villads Jensen, SDU: 

“Korstog ved verdens yder-
ste rand – Danmark  og den 
middelalderlige korstogsbe-
vægelse”.

12.00-12.45: Frokost.
12.45-14.00:  Byvandring i Ribe ved muse-

umsinspektør Morten Søvsø, 
Sydvestjyske Museer.

14.15-15.15:  Foredrag om Ribe bys histo-
rie ved Morten Søvsø.

15.15-15.30:  Nyt fra Historielærerforenin-
gen. 

Tilmelding senest 15.9.2011 til regionsse-
kretær Carsten Lykke-Kjeldsen, Munkens-
dam Gymnasium (CL@munkensdam.dk). 

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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Idræt

Idræt i studieretningen
Kursusudbyder: Gymnasieskolernes 
Idrætslærerforening.
Indhold:
Hvordan toner idræt studieretningen og 
hvordan toner studieretningen idræt?
Vi sætter fokus på de forskellige kombina-
tioner, hvori idræt indgår som studieret-
ningsfag.
Oplæg ved undervisere og fagkonsulent 
samt workshop om forløbsplanlægning og 
idéer om muligt samarbejde og toning. 
Kursusledere:
Andreas Schiørring og Sune Kurdahl.
Tid og sted: 20. september 2011, kl. 9.30-
16.00, Aarhus Katedralskole
Pris: 750 kroner.
Tilmelding og nærmere oplysninger 
– se Idræts hjemmeside på EMU’en:
www.emu.dk/gym/fag/id, tilmelding 
senest 13.9.

Generalforsamlingskursus 2011, uge 40
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening 
(GI)

GI afholder generalforsamling fredag 
den 7. oktober 2011, kl. 15. Herefter møde 
med fagkonsulent og middag og fest. I år i 
nye omgivelser – på Sønderborg Idræts-
højskole!
Det vil være muligt at tilmelde sig 1 eller 2 

Klatring
Inspirationskursus for både begyndere og 
øvede. Hvordan kan klatring indgå i 
idrætsundervisningen? 
Ultimate
I samarbejde med Dansk Frisbee Sport 
Union trænes der på kurset tekniske fær-
digheder og relevante øvelser og progres-
sioner.
Håndbold
Der arbejdes med deløvelser, teknik og 
naturligvis det færdige spil. I det færdige 
spil vil der være fokus på, hvorledes 
niveaudelte udfordringer integreres.
Capoeira
Kurset er en energi-insprøjtning og byder 
på konkrete redskaber til et undervis-
ningsforløb i Capoeira.
Tilmelding og nærmere oplysninger 
– se Idræts hjemmeside på EMU’en:
www.emu.dk/gym/fag/id.

Skikursus

Kursusudbyder: Gymnasieskolernes 
Idrætslærerforening.
Indhold:
Skikursus for idrætslærere, som ønsker at 
forbedre deres egenfærdighed på alpin-
ski, afprøve nye temaer samt hente inspi-
ration til skiundervisning, studieture og 
eksamen på idræt B.
Ud over undervisning på alpinski/car-
vingski vil det være muligt at vælge 2 

-
mark, snowboard og PPP (Park/Pukler/
Powder – alt efter forholdene).
Kurset byder på 6 dages skiløb og et meget 
intenst program.
Kursusledere: Andreas Schiørring og Sune 
Kurdahl
Tid: Søndag den 26. februar – søndag den 
4. marts uge 9, 2012.
Pris: 8.000 kroner inklusive bus, liftkort, 
undervisning, eventuel skileje, mad og 
ophold i luksus-storhytte i Hemsedal 
(Norge) – lige ved pisten.
Tilmelding og nærmere oplysninger 
– se Idræts hjemmeside på EMU’en:
www.emu.dk/gym/fag/id.
Tilmelding: Først til mølle – eller senest 
30.9.

Kultur og Samfundsfag

Temadag om KS – muligheder og 
udfordringer 
Historielærerforeningen, Religionslærer-
foreningen og FALS samarbejdede i 2010 
om et udviklingsprojekt inden for ram-
merne af Kultur-og Samfundsfagsgruppen 
(KS). Turen er nu kommet til at afholde en 
række regionalkurser under overskriften 
“KS – muligheder og udfordringer” hvor 
der bl.a. vil blive sat fokus på almen dan-
nelse, lektielæsning, skriftlighed og 
værkstedsundervisning.
Tidspunkt:
12. september 2011: Aalborg Katedralsko-
le.
20. september 2011: Odense Katedralsko-
le.
Begge dage fra kl. 9.30 til kl. 15.30.
Pris: 750 kroner. 
Kurset oprettes kun, hvis der er mere end 
30 interesserede.
Tilmelding senest d. 5. september 2011 til 
Marie-Louise Bach (ml@nyborg-gym.dk) 
Angiv venligst dato samt antal deltagere.

Retorik

Ordinær generalforsamling i retorik-
lærerforeningen
Tid og sted: 14. oktober 2011 kl. 10-15.30 
på Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 
154, 5230 Odense M.
Program: Ud over generalforsamling inde-
holder dagen to faglige oplæg og faglig 
udveksling.
Formål: Fremme faglig og pædagogisk 
udvikling af retorikfaget samt afholde 
generalforsamling.
Målgruppe: Undervisere i retorik i de 
gymnasiale uddannelser.
Tilmelding: Til kasserer Allan Salbæk 
senest 20.9.11 på mail: asa@Knord.dk.
Pris 200 kroner pr. deltager.

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  

5. september 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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Uddannelsesbenchmark.dk  inviterer alle, der arbejder med kvalitet, til at 
deltage.  Medlemmer har dog fortrinsret. Kurserne er gratis. 
Kurserne tager især udgangspunkt i gennemførelse af de årlige 
elevtrivselsundersøgelser.   

 

Benchmarking som metode og progression i evalueringsarbejdet. 
Dataindsamling. 
Analyse og præsentation af resultater. 

 

Opfølgningsarbejde – om kunsten at bruge resultaterne til organisatorisk læring. 
Dokumentation af kvalitetsarbejde på skolens hjemmeside. 

Kurserne afholdes i Odense af erfarne kvalitetsmedarbejdere fra 
Uddannelsesbenchmark.dk  

Mail til Lis Schapiro lis@kea.dk senest den 9. september 2011 

ENGELSK

Titel: Climate Change – Global Challenge

Forfatter: Susann Albeck og Inge Jakobsen

Forlag: ØKNOM

Pris: 145 kroner inklusive moms, 92 sider

Vurdering og anmeldelse: Troels Grøn

Klimabog
Nærværende bog giver en god mulighed for at forstå klimaproble-
matikken og klimadebatten. 

Den er delt ind i følgende kapitler, der alle indledes med en 
introduktion ved forfatterne: ”The Challenge and the Background”, 
”The Individual Perspective”, ”The Business Perspective”, ”The 
International Perspective”, ”The Future Perspective”. Som i hvert 
fald kapitel 3 lader ane, er bogen i første omgang rettet mod han-
delsskolen, men forfatterne mener også den kan bruges i de 
øvrige gymnasiale uddannelser i forbindelse med tværfaglige 
forløb. Det mener jeg også. Man skal dog være opmærksom på, at 
de relevante fag mest er samfundsfag og de naturvidenskabelige. 
Disse fag nævner forfatterne også selv i ”Preface”. Det betyder 
ikke, at man ikke kan arbejde med bogen inden for de humanisti-
ske fag, for eksempel har Thomas L. Friedman skrevet en tekst i 
New York Times med titlen ”What they really believe”, hvor der 
ville være god mulighed for at undersøge, hvordan han via sproget 
søger at sælge sit budskab. 

Nogle af teksterne vil dog nok skræmme den rene humanist væk 
på grund af de mange tal og politiske synspunkter fra diverse 
konferencer og interesseorganisationer. Men netop derfor bliver 
det tværfaglige aspekt vigtigt. 

Alle tekster følges af spørgsmål, der ofte går på en grundlæg-
gende forståelse af de basale fakta. Derudover er der ofte interes-
sante forslag til gruppe-/projektarbejde, hvor eleverne skal per-

-
tet. Forfatterne giver gerne henvisninger til specifikke 
hjemmesider. Nogle gange lægges der efterfølgende op til en 
rundbordsdiskussion i klassen, hvor eleverne repræsenterer for-
skellige synspunkter. Det er oplagt med disse mere kreative 
øvelser, hvor eleverne kan få en fornemmelse for, hvad man skal 
bruge faktuel viden til.

Alle tekster er tæt og præcist glosserede. Dertil optræder alle 
ordene i alfabetisk orden bag i bogen.

Udgivelse og deadline 
for de næste numre

14 Deadline: 5. september kl. 14.00 

 Udkommer 15. september

15 Deadline: 19. september kl. 14.00 

 Udkommer 29. september

16 Deadline: 3. oktober kl. 14.00 

 Udkommer 13. oktober

17 Deadline: 17.oktpber kl. 14.00 

 Udkommer 27. oktober

18 Deadline: 31. oktober kl. 14.00 

 Udkommer 10. november

19 Deadline: 14. november kl. 14.00 

 Udkommer 24. november

20 Deadline: 28. november kl. 14.00 

 Udkommer 8. december
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DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2011  ·  26.-30. SEPTEMBER WWW.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

KOM PÅ FESTIVALENS DANMARKSKORT 
TILMELD GYMNASIETS AKTIVITETER NU

HISTORIE

Titel: Den Kolde Krig og Danmark

Forfatter: John T. Lauridsen med flere (redigering)

Forlag: Gads Forlag

Pris: 399 kroner, 768 sider

Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

Danmark i Den Kolde Krig
”Den Kolde Krig og Danmark” er titlen på et nyt leksikon fra GAD, 
som forsøger at samle viden om emnet i ét stort værk. Det lykkes 
på mange måder godt. Selve udgivelsen består af en introduktion 
på cirka 50 sider, hvorefter læseren kan kaste sig over stort og småt 
i Den Kolde Krig med udgangspunkt i Danmark. Det gælder både 
involverede personer, begreber, traktater og så videre.

Det interessante er, at redaktionen også har givet opslag på 
forskning i området. For eksempel bliver den stærkt omtalte DUPI- 
eller DIIS-redegørelse gennemgået ret så grundigt. Det giver 
mulighed for, at læseren kan danne sig et overblik over både 
indholdet og den efterfølgende politiske debat. Det giver samtidig 

analyser som stridspunkt i undervisningen.
Det samme gælder i øvrigt striden om DR, som også tages under 

kærlig behandling. Afsnittet afsluttes med følgende kommentar: 
”Man må derimod sige, at DR har fulgt en politisk og folkelig 
konsensus og på trods af – eller måske på grund af – de mange 
politiske sværdslag om organisationen stået som et kulturelt anker 
for den danske befolkning og det demokratiske sindelag.” Så er 
der da under alle omstændigheder båret nyt til bålet!

Med sit store overblik bør opslagsværket have en fast plads på 
skolens bibliotek.

Matematik i virkeligheden. Bind 1:
Spilteori-Epidemier-Demokrati-
Nationaløkonomi-Virksomhedsøkonomi-
Lanchesters model-Musik-Kryptering-
Køteori-Kaosteori-Relativitetsteori-
Kvantemekanik. 303 sider. Kr. 249,-
Matematik i virkeligheden. Bind 2:
Katastrofeteori-Grafteori-Knudeteori-
Gruppeteori i kemi-Informationsteori
Sprogteori-Gödel-Søgemaskiner
Forensic Math-Projektion-Lys-Noether.
267 sider. Kr. 249.-

Fagsamspil med matematik:
Sandsynligheds-
regning og statistik: 
Ikke grupperede obs.-
Grupperede obs.-
Regression-Snyd og
bedrag-Kombinatorik-
Sandsynlighedsregn.-
Stokastiske variable-
Fordelinger-Estimering-
Test-Teoretiske perler.
119 sider. Kr. 149,-

www.natskyggen.dk/fag



ANMELDELSER

Læs anmeldelser på www.gymnasieskolen.dk
På gymnasieskolen.dk kan du læse de nyeste anmeldelser,  

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen

KEMI

Titel: Fast-faseekstraktion. Teori og eksperimenter

Forfattere: Lene Hedegaard Jensen og Heinz-Günter Kicinski

Forlag: KemiForlaget 

Pris: 100 kroner for 1-9 eksemplarer og 80 kronerfor 10 eller 

flere. 48 sider

Vurdering og anmeldelse: Børge Riis Larsen

 

Temahefte med eksperimenter

og fast-faseekstraktion specielt. Anden del er vejledninger til i 
alt ni eksperimenter. Nogle af disse er ikke tidligere set i lære-
bogslitteraturen. De enkelte øvelser gennemgås grundigt ved 
hjælp af tegneserier. Flere af øvelserne vil umiddelbart kunne 

til tematiske forløb for eksempel omkring fødevarer, lægemidler 
og miljø. Anvender man heftet på et af de tidlige niveauer, er der 
efter min opfattelse ikke noget i vejen for, at man starter med det 
eksperimentelle, for dernæst at supplere med noget teori. 

Teoriafsnittet afsluttes med en ordliste, mens øvelsesdelen 
afsluttes med en guide til valg af kolonnemateriale og eluerings-
middel samt en litteraturliste og en fortegnelser over forhand-
lere. 
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MUSIK

Titel: Musik & Videnskabsteori

Forfattere:  Helle Kornum, Mads Krogh,  

Birgitte Næslund Madsen (redigering)

Forlag: Systime 

Pris: 148 kroner, (som e-bog 37 kroner), 120 sider

Vurdering og anmeldelse: Palle Andkjær Olsen

Obligatorisk læsning for musiklærerne

I gamle dage beskæftigede musikvidenskaben sig med de store 
kunstværker af de udødelige vesteuropæiske komponister. Hvad 
der lå derudover, var knap synligt. Sådan forholder det sig ikke 
mere. I nærværende udgivelse er der kun to af fjorten bidrag, der 
kan siges at repræsentere den traditionelle musikvidenskab.

Bogens øvrige tolv tekster er alle af nyere dato eller nyskrevne 
til denne antologi. Her er dels introduktioner til forskellige viden-
skabsteoretiske positioner/forskningsfelter (forsøgt tilpasset 
gymnasiets tre fakulteter), dels eksempler, der viser nogle af 
disse i praksis. Selv om billedet er broget, så er der dog en tydelig 
fællesnævner, nemlig det tværvidenskabelige. Musik sættes i 
relation til hjerneforskning, semiotik, hermeneutik, fænomeno-
logi, antropologi (etnologi), sociologi, kønsforskning, kulturstu-
dier, og de konkrete musikeksempler repræsenterer oftest et 
markant brud med den traditionelle musikvidenskabs fokus på 
kunstværket. Nu gælder det MusiCure, Sussi & Leo, stodderrap og 
Radiosymfoniorkestret på Roskilde Festival. 

Man ville være et skarn, hvis man ikke skønnede på et sådant 

være lidt bange for, at alle de nye (interessante) forskningsfelter, 
som musikken nu kan indgå i, ikke sådan lige kan tilegnes på 

gymnasiets musikundervisning. 
Bogen bør selvfølgelig være obligatorisk læsning for musiklæ-

rerne, men for at eleverne skal få glæde af den (AT og SRP), skal 
man vist inddrage nogle af de i bogen omtalte metoder og forsk-
ningsfelter i den daglige undervisning, og det vil kræve en ikke 
ringe indsats fra lærerens side.  
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Meld dig ind/skift til MA på www.ma-kasse.dk/blivmedlem.

Vil du høre mere, så send en SMS til 1277 med teksten MA, 
så ringer vi til dig. (Det koster normal takst)

Bliv medlem 

og deltag i 

konkurrencen 

om en iPad

DU CAND 
NOGET SÆRLIGT
VI CAND 
NOGET SÆRLIGT
CAND DU FØLGE OS?
ma-kasse.dk

RELIGION

Titel: Islam og muslimerne

Forfatter: Jens Forman

Forlag: Systime

Pris: 190 kroner, 176 sider

Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen

Islam med fuld skrue!
Sharia, tro, de 5 søjler og muslimernes livsmønster er emner, som 
forfatteren før har beskæftiget sig med i lærebøger senest i ”Mus-
limernes religion” (2006). Den foreliggende bog er en viderebear-
bejdelse og uddybning af denne. En del tekster går igen fra 2006, 
andre er udeladt, og nye er kommet til, så tekstmaterialet passer 
til bogens faglige tilskæring, der primært drejer sig om main-
stream-islam i de muslimske lande i dag. Den nye bog er bragt op 
på fuld omdrejningshøjde med bekendtgørelsens krav om religi-
onsvidenskabelige begreber, fænomenologi, metoder og teorier. 
Det er der det hele og i rigeligt mål – værsågod!

Sproget er klart, koncist og kontant. De mange faglige begreber 
forklares omhyggeligt, og vigtige pointer i sætningerne er skrevet 
med kursiv. 

Forfatteren har stor ekspertise inden for sine emner, og han deler 
energisk og generøst ud af sin store viden og lærdom. Ud over 
gymnasiet vil bogen, som det står i forordet, også udmærket 
kunne anvendes på højere niveauer. Og ganske givet!

faglige niveauer på en gang. Forfatteren prøver at løse problemet 

mindre skrift til specielle emner.
Alligevel vil elever på C-niveau let kunne falde af i svinget under 

forfatterens faglige turbo på de informationsmættede sider. Jeg 
mener, at bogens almindelige stof ligger ud over, hvad der er brug 
for på C- niveau, men den er meget anbefalet til fagets B-niveau 
og kan sikkert også bruges højere oppe. Derfor 5 stjerner.



Aurehøj Gymnasium, Gentofte (STX) Man 05.09
Borupgaard Gymnasium, Ballerup (STX) Tors 08.09
Brønderslev Gymnasium (STX)  Tors 13.10
Business College Syd, Sønderborg (HHX) Tirs 22.11
CELF, Nykøbning Falster (HHX)  Ons 30.11
CELF, Nykøbning Falster (HTX)  Tors 01.12
CPH West, Ballerup (HHX)  Ons 31.08
CPH West, Ishøj ( HHX-STX-HTX)  Tors 01.09
Dronninglund Gymnasium (STX)  Tirs 01.11
Egedal Gymnasium, Stenløse (STX) Tors 08.09
Erhvervsskolen Nordsj. Helsingør. (HHX+HTX) Ons 07.09
Erhvervsskolerne Aars (HHX-HTX)  Ons 12.10
Esbjerg Gymnasium (STX)  Ons 16.11
EUC Nordvest, Thisted (HHX-HTX)  Tors 29.09
EUC Nordvestsj., Holbæk (HHX+HTX) Man 12.09
EUC Nordvestsj., Kalundborg. (HHX-HTX) Man 24.10
EUC Sjælland, Næstved (HTX)  Man 28.11
EUC Syd, Haderslev (HTX)   Tors 24.11
EUC Syd, Sønderborg (HTX)  Tirs 22.11
EUC Syd, Tønder (HTX)  Man 21.11
EUC Vest, Esbjerg (HTX)  Tors 17.11
Falkonergårdens Gymnasium, Kbh. (STX) Fre 09.09
Fjerritslev Gymnasium (STX)  Tirs 11.10
Frederikshavn Handelsskole (HHX) Man 31.10
Faaborg Gymnasium (STX)  Ons 28.09
Gl. Hellerup Gymnasium (STX)  Man 05.09
Gladsaxe Gymnasium (STX)  Tirs 30.08
Grenaa Gymnasium (STX)  Fre 04.11
Grenaa Handelsskole (HHX)  Fre 04.11
Grenaa Tekniske Skole (HTX)  Tors 03.11
Greve Gymnasium ( STX)  Ons 21.09
Grindsted Erhvervsskole (HHX-HTX) Tirs 15.11
Haderslev Handelsskole (HHX)  Tors 24.11
Haderslev Katedralskole (STX)  Ons 23.11
Handelsskolen Kbh. Nord, Hillerød (HHX) Tirs 06.09
Haslev Gymnasium (STX)  Man 19.09
Herlev Gymnasium (STX)  Tirs 30.08
Herlufsholm Kostskole, Næstved (STX) Tirs 29.11
Herningsholm Gymnasium, Herning (HHX) Man 03.10
Herningsholm Gymnasium, Herning (HTX) Man 03.10
Herningsholm Gymnasium, Ikast (HHX) Fre 30.09
Hillerød Tekniske Gymnasium (HTX) Tirs 06.09
Himmelev Gymnasium, Roskilde (STX) Fre 23.09
Holstebro Kasserne   Fre 11.11
Høje-Tåstrup Gymnasium (STX)  Ons 14.09
Høng Gymnasium (STX)  Ons 26.10
IBC Fredericia (HHX)   Man 14.11
IBC Aabenraa (HHX)   Fre 18.11
Ingrid Jespersen Gymnasium Kbh. (STX) Tors 15.09
Kalundborg Gymnasium (STX)  Man 24.10
København Tekniske Gym., Sukkertop (HTX) Tors 01.09
Køge Gymnasium (STX)  Tirs 20.09
Køge Handelsskole (HHX + HTX)  Tirs 20.09
Learnmark, Horsens (HHX)  Tors 10.11
Lemvig Gymnasium (STX)  Tors 06.10
Lemvig Handelsskole (HHX)  Tors 06.10
Mariagerfjord Gymnasium, Hobro (STX) Man 10.10

Maribo Gymnasium (STX)  Fre 02.12
Mercantec, Viborg (HTX)  Ons 05.10
Midtfyns Gymnasium, Ringe (STX)  Tirs 27.09
Nakskov Gymnasium /CELF (STX-HHX-HTX) Fre 02.12
Niels Steensen Gymnasium, Kbh Ø (STX) Tirs 13.09
Nyborg-Kerteminde Handelsskole (HHX) Man 26.09
Nykøbing Katedralskole (STX)  Tors 01.12
Næstved Gymnasium (STX)  Man 28.11
Ribe Handelsskole (HHX)  Ons 16.11
Ringkøbing Handelsskole (HHX)  Tirs 04.10
Risskov Gymnasium (STX)  Tirs 08.11
Roskilde Handelsskole (HHX)  Tors 22.09
Roskilde Tekniske Gymnasium (HTX) Tors 22.09
Rungsted Gymnasium (STX)  Ons 07.09
Rybners Gym., Esbjerg (HHX)  Tors 17.11 
Rysensteens Gymnasium Kbh. V (STX) Tors 15.09
Rødovre Gymnasium (STX)  Ons 14.09
Rønde Gymnasium (STX)  Tors 03.11
Selandia, Slagelse (HHX-HTX)  Ons 26.10
Skanderborg-Odder Center for udd. (HHX) Ons 09.11
Slagelse Gymnasium (STX)  Tirs 25.10
Sorø Akademis Skole (STX)  Tirs 25.10
Stenhus Gymnasium (STX)  Man 12.09
Struer Statsgymnasium (STX+HHX) Tors 29.09
Støvring Gymnasium (STX)  Tirs 11.10
Svendborg Erhvervsskole (HHX-HTX) Man 26.09
TEC Ballerup (HTX)   Ons 31.08
TEC Frederiksberg (HTX)  Fre 09.09
TEC Lyngby (HTX)   Tirs 13.09
Tietgen Handelsgymnasium, Odense (HHX) Tirs 27.09
Tradium, Hobro (HHX)   Man 10.10
Tradium, Randers (HHX)  Ons 02.11
Tradium, Randers (HTX)  Ons 02.11
Tønder Handelsskole (HHX)  Man 21.11
UCH Holstebro Handelsskole (HHX) Ons 05.10
Vejen Handelsskole (HHX)  Man 14.11
Vejle Handelsskole (HHX)  Fre 25.11
Vestfyns Handelsgym. Glamsbjerg (HHX) Ons 28.09
Vesthimmerland Gymnasium Aars (STX) Ons 12.10
Vestjydsk Handelsgymnasium, Skjern (HHX) Tirs 04.10
Vestjysk Gymnasium, Tarm (STX)  Tirs 15.11
VIA University College Horsens (HTX) Tors 10.11
Virum Gymnasium (STX)  Ons 21.09
ZBC, Ringsted ( HHX-HTX)  Man 19.09
ZBC, Næstved (HHX)   Tirs 29.11
ZBC, Vordingborg (HHX)  Ons 30.11
Ørestad Gymnasium (STX)  Fre 02.09
Aabenraa Gymnasium (STX)  Ons 23.11
Aalborg Handelsskole, Saxogade (HHX) Tors 13.10
Aalborg Handelsskole, Thurøgade (HHX) Tirs 01.11
Aalborg Tech Col. C.A.Olesens Gade (HTX) Fre 07.10
Aalborg Tech Col. Østre Uttrupvej (HTX) Fre 14.10
Aalborghus Gymnasium (STX)  Man 31.10
Århus Købmandsskole, Vejlby (HHX) Man 07.11
Århus Købmandsskole, Viborgvej (HHX) Tirs 08.11
Århus Købmandsskole, Viemose (HHX) Man 07.11
Aarhus Tech, Midtby (HTX)  Ons 09.11

Se her, hvilke skoler vi besøger:

Vil din skole også have besøg af UddannelsesKaravanen så kontakt 
Manova på 38 10 39 50 eller se mere på manova.dk
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Jacob David Eichler (1952-2011)
“Pigernes latter og lyse hår, leg som får 
aldrig ende.” Vi havde netop dimitteret årets 
studenter og hf’ere fra Køge Gymnasium og 
holdt sommerfrokost og reception for de 
kolleger, der gik på pension. Jacob Eichler 
havde som altid deltaget aktivt og var tilsy-
neladende frisk og munter. Men glæden over 

efter dimissionen, da meddelelsen om hans 
pludselige død nåede ud til os. Vi kunne 
ikke begribe det og kan vel stadig ikke helt 
forstå det. Til bisættelsen viste det store 
fremmøde, hvor afholdt og vellidt han var 
– som kollega, vejleder, lærer, ven og fami-
liefar. Ceremonien var smuk og ukonventio-

Jacob kom til Køge Gymnasium i midten 

og historie. Han voksede op i Canada som 
søn af indvandrede polske jøder, og der var 
forskellige frigørelseskampe, der skulle 
udkæmpes. Således deltog Jacob i den 
legendariske Woodstockfestival. Han 
anlagde langt hår og var i det hele taget 
aktiv hippie! Hvis man ved denne beteg-
nelse forstår en fri og uforudsigelig person, 
må man sige, at Jacob for længst havde 
overstået denne fase i sit liv. Han slog sig 
ned i hus i Brønshøj med sin kone, sammen 

samvittighedsfuldt. Han var RUC-kandidat 
og en værdsat og afholdt kollega ikke blot i 
begge sine faggrupper, men så sandelig også 

gavn af hans store erfaring. I dag hedder 
det ”vidensdeling”. Aldrig gik man forgæves 
til Jacob. Han var et sandt leksikon, når 
talen faldt på engelsksproget litteratur og 
kultur. Hans interessefelt var bredt og 

og det humoristiske gik hånd i hånd, og han 
var en fast gæst ved den årlige Crazy Chri-
stmas Cabaret i Tivoli. Selvom vi indimellem 
sagde til hinanden, at “nu er det altså for 
plat,” sad vi der jo igen året efter med nye 
elever, der skulle opleve denne britiske 
tradition. Han rundsendte også gladeligt 
vandede vitser fra YouTube.

Jacob blev først sent dansk statsborger. 

Som ægte demokrat ønskede han at kunne 
stemme ved danske valg, men det krævede, 
at han opgav sit canadiske statsborgerskab, 
og det var en svær beslutning. Han tog den 
dog og måtte gå til indvandrerprøve – som 
han bestod med bravur. 

Jacob var et varmt menneske, man kunne 
stole på. Han befandt sig godt ved skolens 
forskellige sociale sammenkomster, og 
typisk for ham havde han netop påtaget sig 

Vi savner Jacob, og vores tanker og med-
følelse går til Bente, Mikkel og Anders.

På vegne af kollegerne på Køge Gymnasium
Charlotte Eriksen og Annelise Brøndsted

Olfert Dickmeiss 1942-2011
Midt i det spirende forår kom den tragiske 
nyhed om, at Olfert Dickmeiss var død. 

Olfert Dickmeiss var født i Hørsholm. I 
-

dede på Vestjysk Gymnasium frem til 2005. 
Hans fag var historie og religion. Olfert var 
et dannet menneske med en glubende appe-
tit på at lære om livet og videregive denne 
lære. Olfert anskuede undervisning som et 
møde mellem den professionelle lærer med 
den faglige ballast og eleverne, der i mødet 
med denne ville få øget viden. Olfert fyldte 
klasserummet ud med stor autoritet, tale-

Forlaget AndricoF
A Mossøbr

Se uddrag af bøgerne på www.andrico.dk

af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

144 sider, 104 kr.

92 sider, 62 kr.

44 sider, 25 kr.

Med en ordklasser, sætnings-
analyse, mm). Tre niveauer med hver sin farve.

'Grammatisk Værktøjskasse' (

Tilpasset grammatikbogens regler/farver.

Velegnet til selvrettende undervisning.

STIFINDEREN

160 sider, 162 kr.

80 dobbeltøvelser (par-opgaver, lege og brætspil).

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Andrico

STIFINDEREN
STIFINDEREN

“Tea for two”
“Tea for two”

Games and Activities

Games and Activities

- Øvebog- Øvebog

398 kr. for en lærerlicens

Et elektronisk retteprogram, som gør det nemt og hurtigt at rette
skriftlige opgaver på computeren (14 dages gratis prøveversion).

af Karin Jaentsch

144 sider, 114 kr.

Samme opbygning som STIFINDEREN: Grammatisk
værktøjskasse, niveaudeling med farver. En 'huskefinger'
minder eleven om de grammatiske regler som er
relevante for den pågældende øvelse.

REGNBUEN

160 sider, 79 kr.

60 sider, 25 kr.

Et meget omfattende øvelsesmateriale, som er tilpasset
grammatikbogens regler og niveaudeling.

Gør det muligt for eleven at arbejde individuelt på 'sit'
niveau.

NY 2011-UDGAVE(nyt layout,samme tekst)
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MINDEORD

Gymnasieskolen modtager mindeord. 

De skal maks. indeholde 2.400 enheder 

inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen 

senest mandag d. 5. september kl. 

14.00 på gymnasieskolen@gl.org



Ejerlejlighed i 

bondegårds-bofællesskab

4-vær. ejerlejlighed på bondegård – ca. 

50 km fra København. Beliggende i Hel-

lested – 200 m fra skole og indkøb. På 

gården er ialt 6 lejligheder med dyr og 

fælles legeplads, vaskeri, festlokale – 

perfekt til den sociale børnefamilie.

Henvendelse 5650 1704 eller 2381 7054.

”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 

Viborg Gymnasium
og Hf

AT TEGNE EN TANKE
– Konference og workshops om Visuel Hf

Visuel Hf er en treårig uddannelse, der kombinerer 

den almindelige Hf med undervisning i visuelle og 

kreative grundkompetencer.

På konferencen fremlægges de bud, Visuel Hf har på 

at udvikle fremtidens ungdomsuddannelser, så flere 

unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

TID OG STED
19. september 2011 fra kl 9.30

VIA University College

Campus Viborg 

Prinsens Allé 2 

8800 Viborg

Det er gratis at deltage.

Læs mere og tilmeld dig på 

www.visuelhf.dk

gaver og sirlige tavlenoter. Tidligere rektor 
på VGT Børge Korsgård kaldte ofte lidt dril-
lende Olfert for docent Dickmeiss. Pædago-
gisk nytænkning bekom ikke Olfert vel: ”Vi 
dukker hovedet, så går det nok over” var et 
af hans mange markante udsagn. Interes-

Olferts undervisning, og ingen elev vil 
nogensinde glemme mødet med denne 
personlighed.

Olfert Dickmeiss’ alsidighed kom frem i 
mange situationer: Hans levende interesse 
for arkitektur, havekunst, botanik, fugle, 
akvarelmaling, mønter, madlavning, golf 
ville han gerne dele med andre.

Et helt særligt område for Dickmeiss var 
musikken. Klaverspillet havde han dyrket 
siden sin barndom. I Olferts bevidsthed var 
der en komponist, som overskyggede alle 
andre. Han dyrkede Bach lidenskabeligt 
igennem hele livet og var omhyggelig i sin 

tilgang til Bach. I alt, hvad han beskæfti-
gede sig med, var der den højeste kvalitet. 

I l’hombreklubben lærte vi Dickmeiss at 
kende på et mere personligt plan – ikke kun 
som en god kollega, men også som en tem-
peramentsfuld udøver af det ædle spil. 
Olfert fyldte meget i vores klub; han disku-
terede altid for fuld volumen. Med tiden 
lærte vi dog, at eftertanke godt kunne 
mildne hans synspunkter. Kedeligt var 
samværet aldrig. En tilbagevendende begi-
venhed i klubben var forårsgennemgangen 
af Olferts utrolige have. Vi så alle frem til 
denne kyndige og kærlige gennemgang af 
den “Dickmeisske” have, som rummede 
planter og beretninger fra hele hans liv. 

Et af l’hombreklubbens højdepunkter var 
sidste års tur til Rom med Olfert som leder. 
Her oplevede vi ham i en klassisk rolle som 
formidler af et stofområde, som han elskede 
og vidste rigtig meget om. 

Efter hans pensionering fornemmede vi 
tydeligt hans glæde ved samværet i klubben 
og hans nysgerrighed efter at følge med i 
livet på skolen. Flere gange fortalte han om 
en drøm, han havde – drømmen om at være 
tilbage hos “disciplene” (som han kaldte 
eleverne). Nu er drømmen slut. Vi vil savne 
Olfert og huske ham for hans begejstrede 
smil, hans hjælpsomhed, hans skarphed og 
det inspirerende nærvær, han altid mødte 
os med. 

Vore varmeste tanker går til hustruen, 
Ulla, og de 4 voksne sønner.

L’hombreklubben på Vestjysk Gymnasium, 
Tarm
Jens Allan Mose, Bent Dollerup og 
Poul Erik Strømø
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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).



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.

Efterårsferie i Småland

Skøn villa på 120 m² i udkanten af lille 

skovby udlejes til gode mennesker 

(uden dyr). 100 m til Uvasjön, skoven i 

bag haven og 600 m til købmanden. En-

kelte naboer. 6 gode sengepladser, bad, 

el, vaskemaskine, brændeovn, kano, 

grill plads. Pris for uge 42 (alt inkl.): 

3.400 kr. Evt. andre uger.

http://www.villauva.dk

tauris@mail.dk

Italiensk byhus udlejes

I det historiske centrum midt i det 

autentiske Italien ligger bjergbyen Cori 

20 km fra Middelhavets indbydende 

strande. Her udlejes byhus med 2 lej-

ligheder (2 og 6 personer) med præg-

tig udsigt mod Middelhavet. Priser fra 

2.500 kr. til 4.500 kr. pr. uge.

www.cori-hus.dk 

Henvendelse: Tlf. 2844 2247

friitho@hotmail.com

Andalusien

Dejlig feriebolig med udsigt over Middel-

havet og Sierra Nevadas bjerge udlejes 

fra september. Afstand til strand 6 km.

Huset har have, pool og 4 sengepladser. 

Pris 2800 kr./uge i 2011.

www.andalusien.dk

mf@andalusien.dk

Se mere &  
bestil på 

nyttf.dk

Se prøve-
kapitler på  
ef.dk/anvendtkemi1

ef.dk/anvendtkemi2

Serien arbejder 
målrettet med 
det, der karakteri-
serer det tekniske 
gymnasium: 
 De  materialer, den 
produktion og de 
kemiske teknolo-
gier, der er væsent-
lige i det moderne 
 samfund. 

Haldor Topsøe er en af Danmarks 
mest avancerede virksomheder, 
og de lægger hus og faglig 
inspiration til arrangementet. 
Deltagelse i konferencen 
er gratis, men forhånds -
tilmelding er nødvendig, da 
pladsen er begrænset.  

Se invitationen på   
ef.dk/Anvendtkemi3, 
og meld dig til hos redaktør 
Erik Lund, elu@ef.dk

Vi glæder os til at se dig!

Hvad skal der være i  
Anvendt Kemi til A-niveauet?

Anvendt Kemi htx
Af Flemming Fischer

Undervisningsmidler til den virkelige verden

Se
må
det
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kem
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lige
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her

Flemming Fischer
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Nyt Teknisk Forlag

Nyt Teknisk Forlag

Skolepris er ekskl. moms og 
forsendelse og gælder kun ved køb hos 
Erhvervsskolernes Forlag. Der tages 
forbehold for prisstigning og trykfejl.

SSeSe pprørøøvveve-

SSSee mmeerree &&&

?Anvendt
Kemi 3

htxA

Anvendt Kemi 1
176 sider, hæftet
Varenr. 81103-1
Skolepris 160,00

Netop udkommet
Anvendt Kemi 2
184 sider, hæftet
Varenr. 101098-1
Skolepris 160,00

Konference  
20. september 2011 hos  
Haldor Topsøe A/S i Lyngby

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
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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

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.!

EFTERÅRSFERIEN 2011 

PROVENCE fra kr. 6.298,-  

ROM fra kr. 6.398,-

ATHEN fra kr. 6.998,-

Klassikernes
Rejseforening
www.klassikerne.dk 

KLASSIKERNES REJSEFORENING

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 .............2.580,-
Barcelona 6 dage/5 nætter BEYOND SIGHTSEEING:

• La Sagrada Familia
•  SEAT – bilfabrik
•  Caves Codorniu - besøg på  
 spansk champagne fabrik

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

REJSEANNONCER
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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 

FIRENZE
6 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . .  2.898,-

REYKJAVIK
6 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . . 2.858,-

LISSABON
6 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . .  3.298,-

NYHED! Bestil tilbud på smartphone:

Ring til Jette B. Vestergaard
- mere end 20 års erfaring med 
grupperejser til Sydeuropa. 
Ring GRATIS 80 20 88 70.

STUDIEREJSER 2011/12

ROM 
fra kr. 2.798,-

Se alle rejsemål og priser på alfatravel.dk



Rejsen begynder på

Team-benns.com

Top 3 studiebesøg: 

Det sparer jer for masser 
af tid !

Kontakt Tina 
på tlf: 46 91 02 49

Studierejse til Istanbul, fly, 6 dage

 3.350,-
pr. person

SUPERPRIS
fra kr.Istanbul er med sin 

historie og enestående 
arkitektur et oplagt mål 
for en studierejse.

Bosporusstrædet

Grand Bazaar

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  
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Kontorchef

Kontoret for Gymnasiale Uddannelser har cirka 45 medar-
bejdere, herunder cirka 35 deltidsansatte fagkonsulenter. 
Kontoret indgår i styrelsens Afdeling for Almene Uddannel-
ser, som ledes af en afdelingschef og består af 6 enheder og 
har cirka 125 medarbejdere. 

Opgaverne i kontoret løses i et tæt samspil med Undervis-
ningsministeriets øvrige koncern, uddannelsesinstitu-
tionernes ledelser, undervisere og administratorer, med 
kommuner, regioner og andre statslige enheder samt øvrige 
interessenter – og i særlig grad med fokus på de uddannel-
sessøgende.

Om stillingen
Som kontorchef har du:
• Personlig gennemslagskraft og en naturlig evne til at 

engagere og udvikle medarbejdere. Du skal have høje 
ambitioner om at udøve god personaleledelse og løbende 
udvikle dit eget ledelsestalent.
Ledelseserfaring, gerne fra en uddannelsesinstitution 
eller en politisk styret organisation. Du skal skabe en klar 
sammenhæng mellem de politiske mål og kontorets 
opgaveløsning.
Evne til og glæde ved at arbejde i krydsfeltet mellem det 

politiske niveau, brugerne af uddannelsessystemet og 
parterne på uddannelsesområdet.

forenkling og udvikling af administrationen. 

institutionsrettede opgaver.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte afdelingschef i Uddannelsesstyrelsens Afdeling for  

eller chefkonsulent Kristine Queitsch i Undervisningsmini-

Du kan læse mere om kontorets opgaver, Uddannelsessty-
relsen og Undervisningsministeriet på vores hjemmesider 
på www.udst.dk og www.uvm.dk.

Ansøgning
Send din ansøgning elektronisk senest torsdag den 15. 
september 2011. Du søger stillingen direkte via stillingsop-
slaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job. Vi forventer 

Uddannelsesstyrelsen søger kontorchef til Kontoret for Gymnasiale Uddannelser.

I Undervisningsministeriet arbejder vi for, at danske uddannelser lever op til de højeste krav om faglighed og 

kvalitet målt med internationale standarder. Vi bistår undervisningsministeren med at udvikle en sammenhængende 

uddannelsespolitik, og vi varetager den indholdsmæssige og økonomiske styring af og tilsyn med uddannelser og 

institutioner på ministeriets område.

Læs mere om job i ministeriet på uvm.dk

STILLINGER
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Dato
30. aug 2011
08. sep 2011
21. sep 2011
04. okt 2011
31. okt 2011
10. nov 2011
18. jan 2012
30. jan 2012
02. feb 2012
27. mar 2012

Kursus 
 
Nye adm. medarbejdere
Lærerløn primært for erhvervsskoler
Letøvede adm. medarb.
Bogdepot
Studieret./valgfag
Skemalægning
Eksamensmodul
Letøvede adm. medarb.
Excel og rapporter
Time-fag-modul

Dato
15. sep 2011
29. sep 2011
11. jan 2012
17. jan 2012

Kursus
Lærere som superbrugere
Eksamensmodul
Nye adm. medarbejdere
Eksamensmodul

Dato
16. apr 2012

Kursus
Skemalægning

Dato
01. sep 2011
27. okt 2011
26. jan 2012

22. mar 2012
30. apr 2012

Kursus
Lærerløn
Studieret./valgfag
Eksamensmodul
Time-fag-modul
Bogdepot

Høje-Taastrup Gymnasium

HTG kursusorganisation tilbyder 

bl.a. kurser i Lectios forskellige 

moduler.

Til venstre ses en oversigt over de 

pt. planlagte kurser. Det er muligt 

at læse yderligere om de enkelte 

kurser samt tilmelde sig disse på 

kursussekretariatets hjemmeside: 

www.kursushtg.dk

Munkensdam Gymnasium 

Hasseris Gymnasium

Herning Gymnasium

Om HTG Kursus



Sorteret Magasinpost ID NR. 42056

Al henvendelse til Gymnasieskolernes Lærerforening, gymnasieskolen@gl.org, T: 33 29 09 00 

Forlaget L&R Uddannelse udgiver analoge og digitale kvalitetsmaterialer til undervisning i alle fag på de gymnasiale uddannelser.

DANSK  E-BØGER

Vælg den store litteraturDK

litteraturDK er en ny dansk littera-
turhistorie, der ser den danske 
litteratur som en del af verden.
Hele bogen 344 sider, kr. 386,-

litteraturDK er opdelt i 12 e-bøger:

6 litteraturhistorier, der dækker 
perioden 800-2009, under hver sit 
tema.

6 periodefremstillinger, der 
behandler hver sin periode: 800-
1536 · 1536-1801 · 1801-1849 · 
1849-1914

Hver e-bog ca. 80 sider,  
inkl. leksikon, kr. 68,-

Bestil på lru.dk og spar 4%

– eller køb den del, der passer til din undervisning

Forfattere
Brian Andreasen
Mette Jørgensen
Svend Erik Larsen
Dan Ringgaard


