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“Viden er ikke noget, 
man indsamler, 

men noget,  
man opnår”

FILOSOFFEN HENDRICKS 
OM INFORMATIONSSAMFUNDET:

Gymnasieskolen
Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

Sorteret Magasinpost ID NR. 42056

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

LRU TYSK

Ingen pølsesnak! 

”Dejligt at have to så fl otte bøger i hænderne … der er 
spændende og rigeligt gods at knokle med for både elev 
og lærer … Respekt for det.” Wissenswert nr. 14, 2011

”På lru.dk, websitet der hører til … er der et hav af 
fi lmoptagelser, statistikker, historisk materiale i bedste 
Lemo-stil, så læreren bare kan vælge og vrage … 
Det er godt stof.” Gymnasieskolen, jan. 2011

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

Har du lyst til at 
læse mere, så 

klik ind på lru.dk
DEUTSCHE WUNDER

Tatsachen - Erinnerungen - Fiktion

Annette Flyckt Damkjær
Henrik Borg Jensen
Elise Rasmussen L&R Uddannelse

SCHICKSALSJAHRE
Tatsachen - Erinnerungen - Fiktion

Annette Flyckt Damkjær
Henrik Borg Jensen
Elise Rasmussen L&R Uddannelse



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

- veje til viden

13386

Samfundsfag

Politik og sikkerhed i Mellemøsten. Analyser og 
teorier indeholder 16 artikler (analyser) om aktuelle 
emner fra den mellemøstlige region skrevet af  
mellemøsteksperten Søren Schmidt, Ph.d.

De 16 analyser er inddelt i fire dele: Politik, sikker-
hed, økonomi og religion. Efter hver analyse følger 
et teoriafsnit, der perspektiverer artiklens emne til 
relevant samfundsvidenskabelig teori. 

Bogen henvender sig især til samfundsfag på  
A-niveau på ungdomsuddannelserne.

yser og 
m aktuelle 
vet af  

d.

ik, sikker-
lyse følger
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ex moms 

Politik og  
sikkerhed i 
Mellemøsten
ANALYSER OG TEORIER

Visionsdag 2011
It på ungdoms-

uddannelserne 2015

Ankomst (kaffe/the)
Velkomst v. Eva Hofman-Bang, Direktør for CPH West
Mads Meier Jæger og Anders Holm, Professorer ved DPU
”Kan det betale sig for samfundet at have skoler?”
Anya Eskildsen, Direktør for Niels Brock 
”Globalisering af undervisningen”
Martin Isenbecker, chef for Uddannelsesstyrelsens Afdeling for Almene Uddannelser
”Etablering af distributionskanaler og marked for digitale læremidler”
Mai Villadsen, Næstformand for DGS
”Resultaterne fra DGS’ essaykonkurrence: Sådan er min skoledag 2015” 
Martin Holbøll, Direktør for MaCom A/S
”Konvergens af studieadministrativt- kommunikativt- og pædagogisk IT”
Frokost 
Lars Kunov, Direktør for Danske Erhvervsskoler 
”Differentieret digital undervisning”

”Skolebænken i skyen”
Nanna Westerby, Uddannelsesordfører for Socialistisk Folkeparti
”Involverende undersvisning pga. digitalisering”
Paneldebat ved oplægsholderne
Ordstyrer: Anne Skare Nielsen, Managing Partner for Future Navigator
Afrunding og afslutning v. Eva Hofman-Bang, Direktør for CPH West

8.30 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.45

9.45 – 10.15

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.15 – 14.45

14.45 – 15.45

15.45 – 16.00

Se mere på www.lectio.dk/visionsdag2011, hvor du også kan downloade Visionsdag 2011 
magasinet.

Tilmelding: Skriv navn, organisation og adresse til visionsdag2011@macom.dk samt indsæt 
395 kr. på følgende Danske Bank konto: Reg. nr.: 4190 Kontonr.: 0002872137

Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 8.30
på CPH West, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj
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Jeg mener, det er uddannelsessnobberi,  

når der bliver sat lighedstegn mellem store teorier 

og svære begreber og et højt fagligt niveau.”
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INDHOLD

28 SKRU OP FOR  
         PROFESSIONSKNAPPEN

Filmquiizq

”Generelt er det mit håb, at du vil 

dagsordensætte en uddannelsespolitik 

med mindre kontrol og mere tillid og 

respekt for, at det er lærerne, som i det 

daglige leder arbejdet i klasserummet, 

og lederne som leder skolen.”

 GYMNASIELIV 26
 

  34
 

SKEMAFRI

Vejen til den gode lærer

22 ADGANGEN TIL INFORMATION ER IKKE NOK
 

VELKOMMEN TIL DEN NYE 
UNDERVISNINGSMINISTER

INTERVIEW med filosof Vincent  

Hendricks om sandhed, viden og 

 informationssamfundet.

Forsker Helle Hein vil have  

gymnasielærerne til at  

definere en stærkere  

professionsidentitet.

”Vi adskiller os fra dyrene, fordi vi som den 

eneste art på kloden har valgt at konfigurere  

et demokrati og leve i det. Demokratiet er  

kronvidnet på menneskets rationalitet.”
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Morten Jest, chefredaktør

Ny politisk dagsorden?

Side 6 Side 10 

55 % af pædagogikum- 
kandidaterne har en gennemsnitlig 
arbejdsuge på over 45 timer

GRUNDSKOLE- 
KARAKTERER AFGØR  
FRAFALD I GYMNASIET
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Nye lærere må vente på pædagogikum
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Læs mere om undersøgelsen  
og pædagogikum på side 10-17.
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SOCIAL SKÆVHED  
I UDDANNELSES- 
SYSTEMET

Side 20 Side 28 

Hvis gymnasielærerne ikke selv kan forklare, 
hvorfor de fortsat har gjort sig fortjent til en  
særstatus, hvem skulle så?

Det er meget 
problematisk, at mange 
skoler ikke lever op til 
bekendtgørelsen på 
området og i stedet lader 
de nye lærere undervise  
de første år uden at  
komme i pædagogikum.
Gorm Leschly, formand, 
Gymnasieskolernes Lærerforening

5
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Tidligere indsats
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Stx-elever klarer sig bedst

-
-

-

-

Læs hele rapporten på www.rektorforeningen.dk.

Det overrasker mig 
alligevel, at karaktererne har 

en så afgørende betydning.

 Jens Boe Nielsen, formand for  
Gymnasieskolernes Rektorforening
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LOGOS er en computerbaseret diag-
nostisk test udarbejdet af professor 
Torleiv Höien for Logometrica.

LOGOS er standardiseret på ca. 1600 
danske børn og unge, repræsenter-
ende landet geografisk og forskellige 
skoleformer

LOGOS  indeholder tre opgavedele: trin 
2, trin 3-5 og trin 6-voksne.

LOGOS  indeholder en række deltest,  
som afdækker flydende læsning, læse-
forståelse, lytteforståelse, begrebsfor-
ståelse, afkodnings- og læserelaterede 
færdigheder. 
På grundlag af testresultatet er det 
muligt at lave en detaljeret analyse af 
læsevanskelighederne.

LOGOS  indeholder mulighed for at 
få "Forslag til yderligere test". Ved at 
vælge denne indstilling får Logostes-

teren anvisninger om, hvordan diag-
nosticeringsarbejdet kan gennemføres 
samt hjælp til at tolke resultatet.

LOGOS  kan bruges til at reteste. 
Samtlige testresultater er gemt i data-
basen og kan præsenteres enkeltvis 
eller sammenlignes i et diagram.

LOGOS  er et værktøj til vurdering/diag-
nosticering af læsevanskeligheder. 
Ud fra testresultat giver Logos forslag 
til foranstaltninger.                                                                                                               

LOGOS  er velegnet til  speciallærere, spe-
cialpædagoger, talepædagoger, læsekon-
sulenter, logopæder og psykologer.

Man kan nu – for et betydeligt lavere 
beløb end tidligere – anvende Logos 
et år ad gangen og således lære testen  
at kende. Logos version 3.1 er tilpas-
set abonnement og indeholder også 
opgavedel til trin 2.

Læs mere om abonnement på vores nye 
hjemmeside (www.logometrica.dk). Her 
findes mere information om testen 
samt prisliste. 

Ved at abonnere på Logos 3.1 får 
man gratis adgang til nye versioner af 
testen, og brugsanvisning kan down-
loades direkte fra testen.

Det kræver godkendt certificering at 
anvende Logos.

I Danmark er det kun Taleinstituttet 
Region Nordjylland, som må arrang-
ere certificeringskurser.
For mere information  om certificer-
ingskurserne se hjemmeside (www.
logos-test.dk)

Logometrica:  
Tel +47 51 77 80 45.  
Fax +47 51 77 80 41

Logometrica udvikler test og materiale for børn, unge og voksne med læsevanskeligheder. Vi arrangerer 
kurser, forsker samt udgiver bøger og test om læsevanskeligheder. Selskabet har udviklet den populære 
diagnostiske test Logos på baggrund af nyere læseforskning.

Logos-abonnement

NYHED



KORT NYT

Sagt  
Siden  
Sidst

Det ser ud til, at gymnasierne gør de unge røde. 
Så kan man altid diskutere, om det er fagene, lærerne 
eller kammeraterne, som gør det.
Christian Albrekt Larsen, professor i statskundskab ved Aalborg Universitet og 
ansvarlig for undersøgelsen ”Ungdomsvalget 2011”, som er foretaget blandt 4.423 
elever på de gymnasiale uddannelser, til Kristeligt Dagblad.

MERE PLADS TIL 
   NATURVIDENSKABELIGE 
   TALENTER

ScienceTalenters opgave er at give udfordringer til unge med natur-

videnskabelige talenter i alderen 12-20 år. Nu åbner ScienceTalenter 

for, at yderligere 20 almene og tekniske gymnasier kan blive medlem 

af ScienceTalenternes Gymnasienetværk. Ved tilmelding til ordnin-

gen får den enkelte skole blandt andet: Invitation til internationale 

sciencecamps, specielle tilbud til talentfulde elever i forbindelse med 

SRP og to årlige fripladser på et tredages lærerkursus i talentpleje. 

Læs mere på kortlink.dk/9gk9.

Har du visioner for fremtidens uddannelsespolitik for gymnasiale uddannelser 

eller arbejdsvilkår for gymnasielærere uanset farven på studenternes huer, så er 

det nu, du skal overveje at stille op til hovedbestyrelsesvalget i GL. Kandidatlister 

skal være GL’s sekretariat i hænde senest 24. oktober 2011 klokken 12.00.  

Læs mere om hovedbestyrelsesvalget på www. gl.org. 

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

Ung spiller gammel, og kvinde spiller mand i Husets 

Teaters opsætning af ”Den Gyldne Drage”. Gennem 

tilsyneladende tilfældige nedslag i forskellige menne-

skers liv skildres en overrumplende fortælling om fatalt 

forbundne skæbner på bagsiden af et globaliseret 

Europa. Der er udarbejdet et gratis skolemateriale til 

forestillingen med forslag til, hvilke forskellige vinkler 

man kan forstå stykket ud fra. Samtidig ses der på 

stykkets form og indhold samt relation til samfunds-

aktuelle  emner. ”Den Gyldne Drage” spiller frem til  

15. oktober. Læs mere på kortlink.dk/9hfz.

Den Gyldne Drage

fotograf Henrik Ohsten Rasmussen

En tredjedel af drengene dumper i 

matematik B i det almene gymnasium 

mod kun en femtedel af pigerne. Det 

gælder for både de mundtlige og skrift-

lige eksamener. Det viser en ny undersø-

gelse, ”Gymnasiets drenge – matematikfagets 

drenge”, som Undervisningsministeriet har 

bestilt hos Institut for Naturfagenes Didaktik på 

Københavns Universitet. Undersøgelsen bygger 

på 21.280 elevers resultater fra sommereksa-

men i matematik B i 2009.

DRENGE  
DUMPER  

OFTERE I  
MATEMATIK 

-3
00
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39% AF FOLKETINGETS 179 MEDLEMMER ER KVINDER 
EFTER DET NETOP OVERSTÅEDE FOLKETINGSVALG. 
DET ER EN PROCENT FLERE END EFTER VALGET I 2007.

GYMNASIELÆRER I FOLKETINGET
Marie Krarup er den eneste gymnasielærer i Folketinget. Hun er valgt ind for Dansk 

Folkeparti i Sydjyllands Storkreds. Siden 2007 har hun undervist i samfundsfag,  

religion og erhvervsøkonomi på Frederiksborg Gymnasium. Marie Krarup var i  

pædagogikum på Odsherred Gymnasium og har tidligere undervist på VUC Falster  

og Greve Gymnasium.

3.g’ere fra Viborg Tekniske Gymnasium 

underviser folkeskoleelever i naturvi-

denskabelige fag. Projektet hedder ”En 

Naturvidenskabelig Dag”, og ideen er at 

lære gymnasieelever at formidle viden. 

Samtidig udbredes kendskabet til de na-

turvidenskabelige fag. Elever fra 8. og 9. 

klasse på otte folkeskoler bliver undervist 

af 27 topmotiverede htx’ere, der præsen-

terer folkeskoleeleverne for en anderledes 

tilgang til fagene matematik, kemi og fysik. 

Det skriver Midtjyllands Avis.

GYMNASIE ELEVER 
UNDERVISER  
I NATURFAG

Hvorfor opstår stress, hvordan opleves det, 

og sidst, men ikke mindst, hvordan handler man 

i forhold til en studerende, der har stress? Ved 

hjælp af den nyeste forskning på stressområdet 

 giver stress-specialist Thomas Pape værktøjer til 

at kunne handle på stress-symptomer i samar-

bejde med den studerende. Kurset henvender 

sig især til studievejledere og undervisere. 

Det foregår i Aarhus 6. oktober klokken 

9.00-16.00. Tilmelding skal ske hurtigst 

muligt, læs hvordan på kortlink.dk/9kc4.

Spot stress  
hos studerende

NY TÆNKETANK ÅBEN FOR 
GYMNASIEELEVER
Ideernes Danmark er et projekt, der i samarbejde med 

Mandag Morgen og DR opfordrer til at komme med inno-

vative bud på forskellige samfundsmæssige udfordringer. 

Projektets website, der kan bruges som undervisnings-

materiale, fremstiller forskellige udfordringer. Ideen er at 

bruge et par timer på at løse en, to eller tre af udfordrin-

gerne. De bedste forslag udvælges 1. november og præ-

senteres efterfølgende i et tv-program, hvor de forskellige 

løsninger skal arbejde progressivt sammen, og mulige 

output vil formere sig. Læs mere på www.ideernes.dk.
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Tema

Den kongelige anordning om 
indførelse af nye skoleembeds-
eksaminer ved Københavns 
Universitet. Før ansættelse 
som lærer skal man have  
gennemgået et teoretisk og 
praktisk kursus.

Pædagogikum var et 
tvedelt kursus over et 
semester, der var gratis, 
men ulønnet for kandida-
ten. 50 timer i teoretisk 
pædagogikum og 20 timer i 
skolehygiejne.

”Ingen kan blive ansat som 
fast Lærer eller Lærerinde 
ved Statens højere Almen-
skoler, uden at han (hun) 
forud har underkastet sig 
en Prøve i Pædagogik og 
Undervisningsfærdighed.”

1883 1905 1908 1944
Udsnit af pædagogikums historie

Der kommer nyt indhold i pæda-
gogikumuddannelsen for at styrke 
den teoretiske del af undervisnin-
gen: 40 timer pædagogisk psyko-
logi, 20 timer pædagogisk historie 
og 10 timer til enten skolehygiejne 
eller fagenes metodik.

10
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Det udvidede indhold fik 
dog ikke kritikken til at 
forstumme: Mange mente, 
at forbindelsen mellem den 
teoretiske og den praktiske 
undervisning var for svag.

Den nye pædagogikumord-
ning startede samtidig med 
det nye grengymnasium. 
Kandidaterne skulle afløn-
nes som adjunktaspiranter, 
og uddannelse skulle være 
en del af aspirantperioden.

Ungdomsoprør blandt kan-
didaterne: De stillede krav 
til vejledere og undervisere 
og udtrykte utilfredshed 
med mesterlæren, som 
det praktiske kursus ikke 
ubegrundet blev kaldt.

Endnu en ny pædagogikumord-
ning indføres, der blandt andet 
skærer uddannelsen fra to til 
et år, som  bliver fælles for alle 
gymnasielærere, og som bliver 
obligatorisk for alle nyansatte 
lærere uden pædagogikum.”

1950 1963 1970 2009‘erne ‘erne

VEJEN TIL  
DEN GODE  

LÆRER

11
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Dårlig planlægning

-

Pædagogikum på godt og ondt

Pædagogikums opbygning

Pædagogikumuddannelsen blev i 2009 fastsat til et års varighed. For lærere 
på hhx og htx er længden øget markant, mens det halve års sidefagssupple-
ring er afskaffet på stx. Nu er uddannelsen ensrettet for alle fire gymnasiale 
uddannelser, stx, hf, hhx og htx. Og det gælder for alle, at der er kommet en 
ny type kurser i form af seks lokale workshopper. Ud over workshopperne er 
der kurser i almen pædagogik, fagdidaktik og fagenes samspil.

Så mange kandidater har været igennem den nye pædagogikumuddannelse
Skoleåret 2009-10: 570 
Skoleåret 2010-11: 704 
Skoleåret 2011-12: 762 

Tema

Elementer  
i uddannelsen

 
-  Undervisning i vejleders 

klasser
   - Egenundervisning

12
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Undersøgelsens  
baggrund

GL’s undersøgelse af 
pædagogikumuddannelsen 
bygger på 105 tidligere 
kandidaters besvarelse af 
et spørgeskema efter endt 
pædagogikum. Undersøgel-
sen skal tage temperaturen 
på området forud for en 
større evaluering fra Dan-
marks Evalueringsinstitut. 

Hele undersøgelsen kan 
findes på www.gl.org

Tema

21 % havde ikke en uddannelsesplan fra starten
12 % fik aldrig en uddannelsesplan

Har skolen generelt været god  
til at håndtere dit pædagogikum?

4: 48 %

5 (bedst): 21 % 

3: 19 %

2: 10 %

1 (dårligst): 
3 %

Kandidaternes fordeling  
på uddannelserne

Stx: 66 %Hf-enkeltfag: 14 %

2-årigt hf: 12 %

Hhx: 
3 %

Andet: 
1 %Htx: 

4 %

-

Mere fokus på hf, tak

-

-

-

-
-
-

-
-
-
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Pædagogikum har været  
en øjenåbner for mig til ikke  
bare at tærske undervisningen 
igennem, som jeg selv lærte  
bedst på universitetet. 
Niklas Holm-Rasmussen, lærer, Frederiksberg HF-Kursus

Tema
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Savnede hf-hverdagen
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Skoler kan skabe  
kvalitet i pædagogikum

 
 

Tema
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Pædagogikum er en succes

afslutter pædagogikum med ret høje 
karakterer i opgaverne, så må man da 
sige, at uddannelsen er en succes. 
Erik Damberg, uddannelseschef, Institut for Filosofi, Pædagogik 
og Religionsstudier på Syddansk Universitet 
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Plads til alle skoleformer

-

-

-
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-
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Pædagogikum er en succes
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afsluutter pppæædagogikum med ret hhøje
karaaktereeerr i opgaverne, så må maan da
sigee, at udddddannelsen er en success. 
Erik Daamberg, uddddannelseschef, Institut for Filosofi, Pæædagogik
og Religionsstuddieier på Syddansk Universitet 
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GL MENER

illykke med valget. Jeg glæder mig til samarbej-
det med dig. Det kan gøres meget bedre på en 
lang række områder. Generelt er det mit håb, at 
du vil dagsordensætte en uddannelsespolitik med 

mindre kontrol og mere tillid og respekt for, at det er 
lærerne, som i det daglige leder arbejdet i klasserummet, 
og lederne, som leder skolen.

Jeg ser frem til at drøfte med 
dig, hvordan faglighed, studie-
forberedelse og almendannelse 
kan styrkes yderligere i de gym-
nasiale uddannelser. GL har 
foreslået et skoleforankret ud-
viklingsprogram. Der er behov 
for at udvikle fagene og det fag-
lige samspil mellem fagene yder-
ligere. Debatten om almen stu-
dieforberedelse (AT) har for 
eksempel taget alt for meget 
energi og skygget for studieret-
ningsgymnasiets oprindelige 
ide. Den tidligere minister tog 
godt imod forslaget. Jeg håber, 
du vil være med, så skolerne hurtigst muligt kan komme 
i gang med at afprøve deres spændende ideer til udvik-
ling af studieretningsgymnasiet.

I de seneste 10 år er markedsstyringen af uddannel-
serne blevet stadig stærkere, og en politisk styring er 
gradvis lagt på hylden. Det er forhåbentlig slut nu. Jeg 
vil opfordre dig til hurtigt at gennemføre jeres forslag 
om et loft over klasse-/holdstørrelsen i de gymnasiale 
uddannelser. De nuværende kæmpeklasser giver social 
slagside og et faldende læringsudbytte. Et loft over 
klasse-/holdstørrelser vil være et godt signal til skolerne 
om en ny tid og en ny stil.

Og brugerbetalingen er indført på tværs af danske 
uddannelsestraditioner. Den skævvrider adgangen til 
det danske uddannelsessystem. Det skal vel ikke være 
pengepungens størrelse, som afgør, om man får adgang 
til uddannelse eller ej. Vi skal have gjort op med den 
gamle regerings tro på, at øget brugerbetaling vil få folk 
til at vælge den rette uddannelse i første hug og få dem 
hurtigere igennem uddannelserne. Derfor må brugerbe-
talingen på VUC rulles tilbage. 

Jeg ved, du er enig i, at det nuværende taxametersy-
stem ikke er godt nok. Det må reformeres, så urimelig-

-
relsestaxametret lægges over i undervisningstaxametret, 
og at der indføres et læse-/skrivetaxameter, som kan 
tilgodese de skoler, der har en høj andel af elever med 
en såkaldt gymnasiefremmed baggrund.

Hvis vi skal nå målet om, at 95 procent skal tage en 
ungdomsuddannelse, skal vi blandt andet sikre et gym-

nødvendigt med en vis politisk styring af elevfordelingen 
og kapacitetsudvidelserne i et regionalt fordelingsudvalg. 
Den nuværende rene markedsstyring og uregulerede 

konkurrence mellem de selvejende gymna-

spredning af uddannelserne. 
Fagligheden skal styrkes. Vi skal væk fra 

en forsimplet bundlinjestyring og i stedet 
have fokus på kvalitet, elevinddragelse og 
økonomi – også i Ministeriet. Skiftende 
undervisningsministre har nærmest frasagt 
sig deres rolle som kvalitetens vogter for i 
stedet at blive vogter af bundlinjen. Jeg vil 
opfordre dig til at styrke fagkonsulentkred-
sen og ”indholdsfolket” i Undervisnings-
ministeriet. Fagkonsulenten har traditionelt 
stået og bør altid stå 
som fagets ypper-
ste repræsentant. 
Det er svært – ja 

nærmest umuligt – at få fag-
lig respekt, hvis man ikke 
har det fag, man skal repræ-
sentere.  

Gorm Leschly,  
GL’s formand

Velkommen til den nye undervisningsminister 

De nuværende 
kæmpeklasser giver 
social slagside og et 
faldende læringsud-
bytte. Et loft over 
klasse/hold-størrel-
ser vil være et godt 
signal til skolerne om 
en ny tid og en ny stil.
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Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabets medlemmer indkaldes hermed i hen-
hold til GL’s love § 11 til ordinært repræsentantskabsmøde

MANDAG DEN 28. OG  
TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER 2011

på Radisson BLU Falconer Hotel & Conference 
Centre, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg
For mødet er fastlagt følgende foreløbige dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Hovedbestyrelsens årsberetning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
7. Valg af 2 valgledere og 2 valgledersuppleanter
8. Stillingtagen til det samlede frikøb for det følgende skoleår
9.  Stillingtagen til revideret budget for indeværende budgetår samt 

rammebudget for det efterfølgende budgetår
10. Eventuelle fremsatte forslag
11. Eventuelle fremsatte lovforslag

Den foreløbige dagsorden indeholder de punkter, der efter GL’s love § 11, stk. 5 
og forretningsordenens § 12 skal optages på dagsordenen. Hovedbestyrelsen har 
besluttet, at i hvert fald følgende emner også skal behandles på mødet: 

Hovedbestyrelsen fremsætter ændringsforslag til GL’s love.

Dagsordenspunkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i 
hænde senest 25 hverdage før mødet, altså senest mandag den 24. oktober 2011 kl. 16.

Forslag til lovændringer skal også, hvad enten de kommer fra hovedbestyrelsen eller 

repræsentantskabsmødet, altså også senest mandag den 24. oktober 2011 kl. 16.

politik, skal indeholde et motiveret beslutningsforslag og en begrundelse for, at der 

optages punkter på dagsordenen, som afkræver hovedbestyrelsen en redegørelse 
for spørgsmål om foreningens virksomhed. En sådan redegørelse kan danne 
baggrund for en drøftelse, der kan resultere i en opfordring til hovedbestyrelsen. 

Vær opmærksom på, at øvrige beslutningsforslag skal være sekretariatet i hænde 
senest 15 hverdage før mødet, dvs. senest mandag den 7. november 2011 kl. 16. Disse 
udsendes således, at de er repræsentantskabet i hænde senest 10 hverdage før 
repræsentantskabsmødet, dvs. senest mandag den 14. november 2011
frister er fastlagt ud fra GL’s love
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ASM
USSEN

LARS OLSEN

Lars Olsen er forfatter, foredragsholder 
og debattør og har blandt andet beskæfti-
get sig meget med ulighed i Danmark. Han 
har arbejdet næsten 30 år som journalist, 
blandt andet på Politiken og Ugebrevet A4. 
Hans seneste bog hedder ”Uddannelse for 
de mange”. Han har tidligere udgivet ”Eli-
ternes triumf”, ”Den sociale smeltedigel”, 
”Den nye ulighed” og ”Det delte Danmark”. 

Du skriver, at gymnasiet er blevet for akademiseret, hvad 
mener du med det?

-

-

Hvad er der galt med, at eleverne skal lære viden-
skabsteori og svære begreber?

-

Du får det til at lyde, som om det er et problem, at nogle 
elever får hjælp af deres veluddannede forældre – skal for-
ældrene stoppe med at hjælpe deres børn i lighedens tegn?

Skal niveauet sænkes i gymnasiet, så alle kan være med?

-

-

Gymnasiet har aldrig været praksisorienteret – hvorfor skal 
det så være det nu?

-

Jeg mener 
ikke, det er at sænke 
niveauet at veksle 
mere mellem praksis 
og teori, det er jo 
netop det, en dygtig 
akademiker gør.

være med?

-

-

for skal 
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Hygge ved morgenbordet

VAREHUSE

Herlev • Turbinevej 9 • herlev@lic.dk

Aalborg SV • Løven 19 • aalborg@lic.dk

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

www.lic.dk • Tlf. 4485 4600

LIC NETSHOP

www.lic-netshop.dk

email: netshop@lic.dk

*   I parentes er anført den pris leverandøren anbefaler. 

Priserne i annoncen gælder frem til 12. okt. 2011  

(Gymnasieskolen 39/2011)

Futuresæt

Karaffel og 2 glas

[199,75]*

LIC pris  169,- 

Kivi Mega stage

Klar, grå, sand eller  

vandgrøn - 8 cm

[149,-]*

4 stk.

99,-
Spar 46,-

Frit valg

79,-

Softsæt

Karaffel og 2 glas

[199,75]*

LIC pris  169,- 

Cocoon vase  
Banana

20,5 cm

[349,-]*

LIC pris  295,- 

Longdrinkglas

30 cl

Før 4 stk 145,-

Se det seneste 

katalog på 

www.lic.dk



-

-

-

-

-

VINCENT F. HENDRICKS
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GRØNSPÆTTEFIF   
TIL EN INFORMATIONS- 

RUNDTOSSET NATION
At bade sig i kaskader af information er ikke det samme som at indsamle viden.  

Og slet ikke noget, man nødvendigvis bliver klogere af. Det mener Vincent F.  
Hendricks, der i sin seneste bog ”Oplysningens blinde vinkler” deler mentale  

cirkelspark ud til informationssamfundets lykkeligt uvidende Wikipediafræsere. 

V  incent Hendricks kan godt lide 
at sige det med et rim. 

Som klummeskribent slutter 
han ofte sin spalte af med et 

kort rimet fyndord. Og sådan går det også 
under interviewet, hvor professoren i formel 

Det er, indrømmet, et af de mere gum-
petunge rim i repertoiret, men meningen 
er god nok; mennesker er, mener Vincent 
Hendricks, i bund og grund sandhedssø-

menneskelige intellekt har det ikke godt 
med selvmodsigelser. Og gennemsyret re-

lativisme gør folk intet mindre end snot-
forvirrede.

-
tøj i verden, men at have adgang til masser 
af informationer, som vi har i dagens in-
formationssamfund, er ikke det samme 
som at have viden. Hvis informationer er 

ud fra, er det vigtigt, at dine informationer 

Eller at du i hvert fald er i stand til at ana-
lysere dig frem til, at det er de. Det er ikke 
ret robust for en samfundsorden som et 
demokrati, hvis man går og hylder ideen 
om, at informationer alene er det, man kan 

-

cent Hendricks, der er professor i formel 
-

I sin seneste bog ”Oplysningens blinde 
vinkler” har han sat sig for at gøre de in-
formationsrundtossede klogere. Eller i hvert 

forskel på informationer og viden. Og at 
mavefornemmelser nok kan knurre endog 

ligegyldige som rationelle argumenter.
”Ingen af os har superioritet på at have 

en bedre mavefornemmelse end andre, og 
du kan ikke bygge viden på mavefornem-

23
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Totalt knald i potten
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Arrogance og informationskaskader

-

-
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Som lærere får vi ofte 
smidt i hovedet, at ’det er  
svært at læse det her’. Mit  
svar er  ’ja, tough! Men jeg  
giver dig redskaberne, så  

 
hvad det handler om’.

Dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi 

 ved Københavns Universitet og gæste-

professor på Columbia University i New York

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Rammer og gruppepolarisering
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

processering
-

tough

-

-

-

-

-

-
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T
EKST: L

ARS A
ARØ
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En helt almindelig 
septemberefter-
middag på Frederiks-
berg Gymnasium.

En flok 2. g’ere benyt-

ter en ledig stund til at 

bruge kroppen og spille 

basketball på en af 

skolens terasser.

T
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E
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EKST: M
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SKRU OP 
for professions- 

knappen

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

Særstatus og pligtetik

-

-

-
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-

-
-

-

-

Vidensarbejdere har aldrig fri

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

Helle Heins  
”10 bud på  
fremtidens  
attraktive  
gymnasiale  
arbejdsplads”.

-

-

-

-

Sæt ny standard

-
-

-
-
-

Hvis gymnasie-
lærerne ikke selv 

kan forklare, hvorfor 
de fortsat har gjort 

sig fortjent til 
en særstatus, 

hvem skulle så?  
Helle Hein, cand.merc., ph.d., CBS

BUD NR. 6
Ledelse er

et fag

BUD NR. 1
Styrk professionsidentiteten

BUD NR. 10
Styrk professionsidentiteten

BUD 
NR. 7

Fokus på 
uddan-

nelse og 
rekrute-

ring

BUD 
NR. 8

Fokus på 
skærm-

ende 
leder-
skab

BUD 
NR. 9

Fokus på 
om-

verdens-
hånd-
tering

BUD NR. 2
Gymnasielærere

er vidensarbejdere

BUD 
NR. 3

Fokus på 
det 

kreative 
arbejde

BUD 
NR. 4

Fokus på 
work-
life-

balance

BUD 
NR. 5

Fokus på 
karriere-

mulig-
heder

30

Gym
nasieskolen  #15  2011



Cand.merc. fra Copenhagen Business School 

(CBS) 1998, ph.d. fra CBS 2005. P.t. tilknyttet 

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.  

Har i mere end 10 år undervist i ledelse og 

organisation på diplom- og masteruddannelser. 

Holder foredrag om blandt andet dialogudvikling 

og primadonnaledelse. 

Færdiggjorde sidste år et stort forsknings-

projekt – med udgangspunkt i Det Kongelige 

Teater – om ledelse af primadonnaer. Her under-

søgte hun, hvad der kendetegner den medarbej-

dertype, og hvordan man bedst leder dem. Ikke 

kun på teatret, men på alle kreative arbejdsplad-

ser – og derfor også på landets gymnasier. 

Læs interview med Helle Hein om ledelse af pri-
madonnaer i Gymnasieskolen nummer 1, 2009.   

HELLE HEIN

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Helle Hein præsenterede rap-
porten ”10 bud på fremtidens 
attraktive gymnasiale arbejds-
plads” på konferencen ”Attrak-
tive Arbejdspladser – hvad skal 
der til?”, som GL og lederfor-
eningerne holdt i sidste uge på 
Axelborg i København. Hør Helle 
Heins indlæg på www.gl.org/aa.

PROJEKT ”ATTRAKTIVE  
ARBEJDSPLADSER ” 

-

forening (GL) i samarbejde med Gymnasie-

skolernes Rektorforening, Lederforeningen 

for VUC og Danske Erhvervsskoler - Lederne 

projekt ”Attraktive arbejdspladser”. Målet 

er, at lærere og ledelse i fællesskab får gjort 

gymnasiet til en endnu bedre arbejdsplads, 

så man kan fastholde nuværende lærere og 

tiltrække nye. Det er i disse år, hvor et stort 

generationsskifte er i gang på lærerværel-

serne, mere aktuelt end nogensinde. I løbet af 

de næste fem år forventer knap hver fjerde 

lærer at gå på efterløn eller pension.  

foråret 2009 en spørgeskemaundersøgelse 

af gymnasielærernes arbejdsforhold. 5.300 

lærere svarede. Undersøgelsen viste, at 

lærerne især er glade for selve undervisnin-

gen og samspillet med eleverne, men at de 

er utilfredse med den tid, der er til at udføre 

arbejdet, balancen mellem arbejde og privat-

liv og samarbejdet med ledelsen. Desuden 

savner de indflydelse, anerkendelse og en 

bedre løn. 

-

ner til konkrete udviklingsprojekter, der kan 

fremme et godt arbejdsmiljø på gymnasierne. 

Indtil videre har 48 projekter fået støtte. Sko-

lerne har typisk fået mellem 30.00 og 75.000 

kroner per projekt. Næste – og samtidig sid-

ste – ansøgningsfrist er 1. november 2011.   
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A
xelborg lagde i slutningen af september 
ramme til en storstilet konference om 
attraktive akademiske arbejdspladser. 
Konferencen var en foreløbig kulmination 

på de seneste års projekt, der blandt andet skal 
være med til at sikre, at gymnasielærerjobbet 

også i fremtiden tiltrækker dygtige akademikere. 
Dagen bød på både oplægsholdere – blandt andre 
Helle Hein, som du kan læse et interview med på 
de foregående sider - diskussion og workshopper, 
hvor der var mulighed for at høre om nogle af de 
erfaringer, projektets deltagere har gjort sig.

T
EKST: M

O
RTEN JEST  F

OTO:M
IKE K

O
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FFEL
Gym

nasieskolen  #15  2011

32



33

Gym
nasieskolen  #15  2011



SKEMAFRI

Ammestuene

Go-go-Gadget!g

Er du kisteglad? Skønt for dig. 

Der er bare den hage ved din  

tilstand, at den er sprogligt afledt af at være kistegal.  

Det vil sige så gal, at man havnede i dårekisten,  

som i sin tid var en opbevaringsanstalt for sindssyge.

Dagens dims fremkalder lykkelige 
minder fra barndommens sorgløse stunder, 

hvor man plaskede sig en fibersprængning til i 

badebaljen. Nu kan du igen give dig hen til fred-

fyldte stunder med din badeand i karbadet uden 

at virke til en side. Den lille rapand har nemlig en 

praktisk funktion, da den har indbygget radio og 

termometer, som måler vandets temperatur. Hvis 

ikke du har badekar, kan den fungere som en sjov 

og billig vådrumsradio. Find forhandler ved at 

google ”badeand med radio”. Pris 99-150 kroner.

turguidenturguidenttkult

tre  
 

 
 

 
 

1. Man skal tage et 

smut ind forbi de nyåb-

nede Torvehaller på Is-

raels Plads i København. 

Jeg var der i mandags. 

Men der har flere af bu-

tikkerne lukket, så jeg har 

stadig til gode at mærke 

stemningen, når hallerne 

er fyldt med en masse 

forskellige mennesker. På 

venstre hjørne ind mod 

Nørreport er der en itali-

ensk café, som ser rigtig 

spændende ud. Man kan 

både være udenfor og 

indenfor. Der skal jeg 

indtage en lækker kage 

og en kop kaffe en dag.

2. I september skal man unde sig 

selv at få et energiløft og bygge im-

munforsvaret op, inden kulden kom-

mer. En tur i kurbadet i Frederiks-

berg Svømmehal får en til at føle, at 

man er helt på toppen helbredsmæs-

sigt! Få et pift af saunagusen med 

de aromatiske duftolier. Flyd rundt i 

det dejligt rensende saltvandsbassin, 

som trækker affaldsstofferne ud af 

kroppen på grund af det osmotiske 

tryk. Hop en tur i spaen. Eller gnid 

kroppen ind i salt tilsat fyrrenåleolie, 

gå i dampbad og råsved en masse 

urenheder ud! Det koster 145 kroner 

for en engangsbillet. Hvis man ikke 

bor i omegnen af København, kan man 

jo undersøge, om der er et kurbad 

nær en.

3. Miljøministeriet har 

lavet nogle gode foldere, 

der viser vandreruter i 

Danmark. De kan hentes 

på biblioteket. Alle, der bor 

i Danmark, kan komme til 

naturskønne områder på 

omkring en halv time. Derfor 

skal man gå en god, lang tur 

i skoven eller ved kysten. 

Gerne 10-15 kilometer. Når 

jeg går med veninderne i 

Gribskov eller Dyrehaven, ta-

ger vi madpakke, oppustelige 

puder og termokander med 

kaffe og te med. I alt går vi 

i fire-fem timer. Man gider 

som regel ikke først, men 

det er så dejligt bagefter! 

Navn: Nattalie Møller   Alder: 48 år   Skole: Slagelse Gymnasium 

Fag: Matematik og erhvervsøkonomi

T
EKST: R
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Ø
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G M
O

RTEN JEST

Sprognørdeno

Vil du sikre dig benovede 

blikke og skinsyge suk fra 

kredsen af medsøstre? Så 

strik dine julegaver selv! Man 

kan strikke alt fra ammeind-

læg til festkjoler. Producer for 

eksempel et par dejlige, varme 

sokker til husbonden, et pande-

bånd til veninden og en babycar-

digan til det nye barnebarn. Aflur 

strikketricks på youtube.com, 

og hent gratis opskrifter på 

garnstudio.com. Bare få fut i 

træpindene, og strik, til der 

kommer røg og flammer!
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Filmquizq

”I mean, you can’t say, they don’t look like that. That’s 
what they look like, right? They look like prawns.”

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

Kulden begynder at bide. Så hvorfor lide? Det er tid til at få et 

 kæmpestort, megamandigt vikingefuldskæg! Biologisk set er tøsebør-

nene jo helt pjattede med virile statussymboler. Så stå fast, og brug 

 argumentlisten herunder, når damen protesterer og lukker for det var-

me vand: 1) Skæg luner. 2) Skæg giver respekt i omklædningsrummet.  

3) Skæg skjuler rynker og filipenser. 4) Skæg er moderne. 5) Skæg 

 sparer penge til barbergrej på husholdnings budgettet. 6) Skæg 

er skægt! Basta. Du kan jo altid Ama’r-halshug-love at ryste brød-

krummerne ud af skægget, når du er færdig med din morgenkrydder.

Et godt bud til bunga-bunga?
Det er ingen hemmelighed, at vi her i spalten af og til dyrker vores ma-

chismo åbent og derfor inderst inde ser lidt op (selv om han ikke er så høj) 

til Silvio Berlusconi. I ved, ham, der er premierminister i konstruktionen 

Italien i sin fritid. Han tør nemlig stå ved, at han er en rigtig mand! Samtidig 

tør han også give udtryk for sine svagheder – som da han for eksempel 

beklagede, at han kun var i stand til at ordne 8 unge kvinder, selv om 

der stod 11 i kø for at gå i seng med ham. Den tyske kanslerinde var 

vist ikke en af disse.

Ja ja, Silvio – alt kan købes for penge, dog ikke ånd og intellekt. Og 

når vores milanesiske forbillede måske snart mister sit fritidsjob, 

får han endnu mere tid til at holde de efterhånden legendariske 

bunga-bunga-fester og hygge om diverse inviterede statsledere 

og 17-årige piger. Man må formode, at der til den slags arrange-

menter en gang imellem bliver hevet en flaske vin op. Et udmærket 

bud kunne være Ripasso Pagus Bisano fra Valpolicella, som vi har 

fat i denne gang. Jeg er bange for, at den er for billig til Silvio ed 

amici, men det skal vel ikke afholde andre dødelige som os fra at 

tage et glas eller tre af denne dejlige italienske fætter.

Pagus Bisano er på samme tid meget kraftig og blød i sma-

gen. Pagus Bisano findes også i Amarone-udgaven. Jeg er nor-

malt meget glad for Amarone, men er faktisk også begejstret 

for Ripassoen her, som er frugtrig, men tilpas afmålt, hvad 

kraft og fadlagring angår. Under det kraftige første indtryk, 

når vinen ruller over tungen og breder sig ned gennem den 

trængende gane, blomstrer kirsebær, blommer og et strejf af 

vanilje (egentlig lidt af en kliché, for det kan man sige om et hav 

af vine!). Den må betegnes som et ganske godt køb til tilbudspri-

sen – måske ville jeg endda overveje at indkøbe et parti af den, 

såfremt jeg skulle finde på selv at holde bunga-bunga- fester!

Til gengæld synes jeg, at normalprisen er for høj. Så gymnasielærer,  

se at komme et smut i SuperBrugsen, inden prisen ryger i vejret igen!

Ripasso Pagus Bisano koster 98 kroner i SuperBrugsen. I øjeblikket 

er der tilbud, to flasker for 108 kroner.

Vintippeti

* Svar: District 9

Kulde
kæmpe

nene jo

argume

me van

3) Skæ

sparer

er skæ

krumm

hulenarmhh

såfrem

Til ge

se at ko

Ripass

er der 

Som noget 
nyt åbner 

Gymnasiesko-

len en brev-

kasseservice 

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 spørgs-

mål, noget, du er i tvivl om, hvad 

som helst – så skriv til gymna-

sieskolen@gl.org, så sender vi 

videre til Jette i håb om et mere 

eller mindre kvalificeret svar.

Jettes brevkasse
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KRONIK

Rektor på Handelsskolen 
København Nord.

Ivar Ørnby har været til-
knyttet handelsskolen siden 

2005. Han har tidligere 
været underviser på en 

række almene gymnasier 
og arbejdet med iværksæt-

teri i Øresundsregionen.
Inden ansættelsen på 

København Nord var han 
tilknyttet efteruddannelse 
og pædagogikum på IFPR, 

Syddansk Universitet.

IVAR ØRNBY

-
-
-

-

Kan vi leve af kæft, trit  
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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

  og retning?
-

-

-
-
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Fælles forståelse af innova-
tiv didaktik
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Nyt undervisningsbegreb

-

-
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-

KRONIK

 
Hvad er så 

alternativet til 
en tilbageven-
den til mere 
disciplin? Det 
er at investere i 
udviklingen af 
pædagogikken, 
af undervisning 
og ved at højne 
lærernes status 
i samfundet.
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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
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Innovativ didaktik

Orden
høj styring

deduktiv metode

induktiv metode

lav styring
Kaos

Afstand Nærhed

Træneren

Konsulenten

Skulptøren

Delta
geren

Gruppe- og 
projektarbejde

Træning og samarbejdsevne, 
selvstændighed og ansvarlighed

 Viden og færdighed og vurdering
 At kunne samarbejde

 At kunne selv

Klassedialog
Træning af vurderingsevne
Evne til at deltage i demokratisk 
meningsudveksling

Viden og vurdering
 At kunne håntere uenighed
 At kunne argumentere 
 At kunne ræsonnere

Faglig viden, kernestof
Faglige begreber

Læreren som garant

Viden
 At kunne lytte, tage noter

 At kunne bøje sig for viden, 
 man ikke på forhånd har 

Tavleundervisning

 

 

Træning af faglige 
færdigheder

Fortløbende lærervejledning

Viden og færdighed
 Individuel læring 
 At kunne arbejde koncentreret

Værkstedsundervisning
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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. 3. 

oktober kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Kurser bør placeres 
anderledes
I sidste nummer af Gymnasieskolen omtales GL’s undersø-
gelse af lærernes efteruddannelse. 

Helt overordnet synes jeg jo, at resultaterne giver grund 

5,8 dage med efteruddannelse i 2010, og 90 procent af 

Men når det så er sagt, så mener jeg, at vi har et uudnyt-
tet potentiale i forhold til i langt højere grad at tænke 
lærernes efteruddannelse ind i skolens kollektive strategi-

Rapportens præmis er nemlig, at efteruddannelse skal være 
100 procent selvvalgt for at være tilfredsstillende for den 
enkelte lærer, og at efteruddannelse som udgangspunkt er 
individuel, og at efteruddannelse altid skal lægges ind i 
lærerens årsnorm, så alle får det samme uanset behov. 

Men er det ikke rimeligt, at skolens ledelse også har 
ønsker til den enkelte lærers efteruddannelse? Så den ud 
over at tilfredsstille læreren også imødekommer skolens 
behov? Er det ikke rimeligt, at skolen på den led for eksem-
pel kan prioritere kollektiv efteruddannelse, og at skolens 
ledelse frem for alt har frihed til at planlægge efteruddan-
nelsen, som det er mest hensigtsmæssigt i forhold til at 
imødekomme skolens vision? 

Tidligere var efteruddannelse ofte et fagligt kursus væk 

type kurser bidrager uden tvivl til den enkelte lærers per-
sonlige og fagfaglige udvikling – men er ikke nødvendigvis 
den mest strategiske udnyttelse af kompetenceudviklings-
midlerne set med et skolekollektivt blik. I dag afvikles der 
pædagogiske arrangementer på skolerne, og skoler deltager 
i forskellige udviklingsprojekter. Begge dele er efter min 
mening efteruddannelse og kompetenceudvikling og bør 
derfor også indregnes som sådan.     

Rapporten konkluderer, at det er problematisk, at 70 
procent af skolerne ikke planlægger efteruddannelse i 

-
ger den enkelte lærers årsnorm således, at læreren automa-
tisk får overarbejde, hvis læreren skal på kursus. Men sådan 
er det ikke. Mange skoler tilrettelægger lærerens arbejdstid 
med luft til, at læreren kan påtage sig andre opgaver – 
herunder efteruddannelse – uden at det af den grund 
optræder i årsnormen, og uden at læreren får overarbejde.

mange gode kursustilbud i første uge af juli – altså lige efter 

betyde, at lærernes gennemsnitlige arbejdsbyrde per uge 
falder, fordi arbejdsbyrden så lægges ud over et arbejdsår, 

-
sfaktorerne, og det vil medføre færre skemaændringer. 

Jens Boe Nielsen
Formand for Gymnasieskolernes Rektorforening

Jens Boe Nielsen har misset 
pointen
Når Jens Boe Nielsen skriver om GL’s undersøgelse af lærer-
nes efteruddannelse, at ”Rapportens præmis er nemlig, at 
efteruddannelse skal være 100 procent selvvalgt for at være 
tilfredsstillende for den enkelte lærer, og at efteruddan-
nelse som udgangspunkt er individuel, og at efteruddan-
nelse altid skal lægges ind i lærerens årsnorm, så alle får 
det samme uanset behov,” har han desværre misset pointen.

rapportens pointe, at efteruddannelsen skal bestå af både 
kurser, der tilgodeser den enkelte lærers individuelle ønsker 
og behov for kompetenceudvikling, og kompetenceudvik-
ling der indgår i skolens samlede strategi. Og det må man 
formode, at JBN ved nærmere eftertanke er enig i, eftersom 
parterne i forbindelse med overenskomsten har aftalt, at 
strategien for skolens kompetenceudvikling skal ske i 
dialog mellem lærere, TR og ledelse og er en sag for SU. Man 
kan tvinge hesten til truget, men ikke til at drikke, og man 
kan måske tvinge lærere på kursus, men ikke til kompeten-
ceudvikling. 

er, at alle skal have samme mængde efteruddannelse uan-
set behov. Pointen er tværtimod, at det skal være ønsker og 
behov, der styrer efteruddannelsen, og her er de individu-
elle kompetenceudviklingsplaner et rigtig godt redskab. 

-
bejdere har en individuel kompetenceudviklingsplan, så 
det er bare med at komme i gang! Om man på skolerne 
vælger at lægge den enkelte lærer lavt i timetal, så der er 
plads til efteruddannelse, eller om man lægger et timeantal 
ind forlods, må være en lokal drøftelse og beslutning. Men 
der skal selvfølgelig være plads i timenormen, så efterud-
dannelsen ikke bliver overarbejde. 

Rapporten viser, at kun 18 procent af lærerne har en 
individuelt kompetenceudviklingsplan, så det er glædeligt, 
når JBN helt på linje med rapportens konklusioner mener, 
at der er et uudnyttet potentiale i at arbejde langsigtet med 
lærernes efteruddannelse. Faktisk kan det undre, at sko-
lernes ledelser ikke for længst er gået i gang.

Gerd Schmidt Nielsen
Formand for GLs Uddannelsesudvalg
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Pensionssystemets fremtid
Magisterpensionen synes at være en endeløs historie i Gym-
nasieskolens spalter. I sidste nummer (medio september) for-
svarede Unipension ”omkostningstyngden” i forhold til andre 
pensionsselskaber. Og i et svar til Niels Lund i Gymnasieskolen 
nummer 12 forsvarede MP’s formand, Sigrid Jørgensen, gen-
nemsnitslønnen på 1 million til MP-administrationens 
ansatte med, at det ikke påvirker pensionerne, når man bruger 
et gennemsnitsrenteprincip med store risikotillæg. 

Unipension har noget at gøre med, at man benytter et princip, 
hvor pensionerne beskyttes imod udsving på markederne, i 
forhold til et markedsafkastprincip, hvor afkastet i højere grad 
afhænger af markedsudsving. Men at komme og påstå, at der 
ikke er et problem med de administrative omkostningers 
højde, må vist være lidt af en tilsnigelse.

På trods af gennemsnitsrenteprincippet konstateres det i 
debatten mellem Sigrid Jørgensen og Niels Lund, at pensio-
nerne falder både 1. januar 2011 og 1. januar 2012 med i alt 
1,1 procent. 

bonussen til de ansatte, men vel snarere med et faldende 
investeringsafkast. 

Alligevel er det betænkeligt, at man udbetaler så store bonus-
ser, at MP bliver lønførende blandt arbejdsmarkedspensions-
kasser. Opgørelser, der har været bragt i pressen, viser jo, at 
MP ligger langt nede på ranglisten af pensionsafkast for hele 
perioden 2000-2010. Og hvad betales bonussen for? For at man 
er i stand til at følge med i et generelt stigende værdipapirmar-
ked fra 2009 til 10? Hvis man satte en skoledreng til at inve-
stere i C20-indekset, ville vedkommende også opnå et impo-
nerende afkast for præcist den periode, hvor aktierne svin-

Følger man denne logik, skal der vel omvendt betales til-
bage, når markedet drøner ned igen, som det er sket i 2011? 
Ellers vil det da – alt andet lige – ikke kunne undgås, at den 
administrative omkostning vil stige mere end i pensionskasser 
med lavere lønninger.

-
tiver for pensionsordningen, som de stadig mere markedsba-
serede pensioner indebærer. For på trods af gennemsnitsren-
teprincip og risikotillæg er MP blevet mere risikobetonet med 

-
talinger kan vise sig at være indledningen til et længere 

-
kederne fortsætter.

-
sioner, hvor man er sikret indekserede årlige stigninger i 
pensionerne garanteret af staten. Enhver rentes rentetabel kan 
vise, hvordan en tjenestemandspension vil udvikle sig til en 
betydeligt højere pension over det normale pensionsforløb (i 
forhold til gennemsnitlig levetid) og ved de nuværende løn- og 
prisstigninger, hvorimod GL’eren på arbejdsmarkedspension 
kan risikere at se en faldende MP-pension i øjnene hen over 
årene, ikke alene nominelt, hvis den nuværende udvikling 

modvirke det er det nok nødvendigt at holde igen i forhold til 
-

markederne. 

Gregers Friisberg
Nykøbing Katedralskole

Svar til Gregers Friisberg
bestyrelsen årligt skal fastlægge et strategisk bench-
mark (herefter benchmark), som angiver fordelingen af 
de enkelte aktivklasser, for eksempel aktier og obliga-
tioner. Benchmarket er den optimale afvejning af afkast 
og risiko givet de markedsmæssige forhold og pensions-
kassens risikokapacitet. Afkastet af benchmarket er 
bestyrelsens målepunkt i forhold til investeringsafka-
stet, og da benchmarket følger den markedsmæssige 
udvikling, kan man ikke slå det ved at investere for-
muen i henhold hertil. 

Jeg er ikke uenig med dig i, at vores historiske inve-
steringsmæssige resultater lader noget tilbage at ønske. 

investeringsafdeling i løbet af 2008 samtidig med etab-
leringen af Unipension. Og hvis du sammenligner 
pensionskassens afkast i 2008, 2009 og 2010 med 
branchen, ligger vi mig bekendt i top 3. 

Med den nye investeringsafdeling har afkastet ud over 
benchmarket – altså det, investeringsafdelingen har 
klaret sig bedre end forventet – været på over 5,5 mia. 

investeringsafdelingen havde klaret sig som benchmar-
ket, ville hver af pensionskassens 70.000 medlemmer i 
gennemsnit have haft 80.000 kr. mindre til pension!

Administrationens gennemsnitslønninger havde 
været gennemsnitlige i 2010, hvis investeringsafkastet 

-

-
skellen mellem branchens gennemsnitsløn i 2010 og 
MP’s gennemsnitsløn i 2010. 

-
dere i investeringsafdelingen for at fastholde de dygtige 
medarbejdere, som er med til at skabe værdi for pensi-
onskassens medlemmer. Udgangspunktet er, at man kan 
optjene bonus, hvis man klarer sig bedre end sit bench-

-
net i gode år.

Kontorenten – medlemmernes afkast – bliver fastsat 
på baggrund af investeringsafkastet over cirka 10 år. Så 
når pensionerne over nogle år er faldet i alt cirka 1 
procent, skyldes det, at afkastet over en tiårig periode 
har ligget under pensionskassens beregningsrente på 

derfor har vi en forretningsmodel, som kombinerer det 
bedste fra markedsrenten og gennemsnitsrenten: stor 

-
retningsmodel, fordi vi kan. Men også fordi vi ved, at 
tryghed er den absolut vigtigste parameter for vores 
medlemmer.

Markederne svinger op og ned, og derfor vil der altid 
være år, hvor det er attraktivt at være tjenestemand med 
garanti fra staten. Og der vil være år, hvor det er modsat. 
Pensionskassen kan naturligvis ikke konkurrere med 
staten, som har et skattegrundlag at trække på.

Sigrid Jørgensen
Formand for MP’s bestyrelse



GL-E-KURSER KURSER I FAGENE

GL-E-KURSUSNYT

Nyhed! 

Temadag om ordblindhed og engelsk
Kursusdag: Torsdag den 24. november 
2011, Nyborg.
Info/tilmelding senest 7. november 2011 
på hjemmesiden under Kurser i fag/Læse-
vejledning

Der er ledige pladser på:

GL-E-kursus Podcast i matematik
Kursusdag: Tirsdag den 22. november 

Info/tilmelding senest 7. oktober 2011 på 
hjemmesiden under It i undervisningen.

IFPR-kurset Coaching af elever i forbin-
delse med større opgaver
Kursusdag: Torsdag den 13. oktober 2011 

Tilmelding nu!
Info/tilmelding på hjemmesiden under 
Almen pædagogik

 Fra kogebogsøvelser 
hen imod inquirybaseret biologiun-
dervisning
Kursusdag: Onsdag den 9. november 
2011, Middelfart.
Info/tilmelding senest 14. oktober 2011 
på hjemmesiden under 
Kurser i fag/Biologi.

Ny dato!
GL-E-kursus Samspil mellem matema-
tik og samfundsfag (oprindeligt planlagt 

-
dag den 30. november 2011, Aarhus – til-
meldingsfrist 28. oktober 2011 – se mere 
på hjemmesiden under 
Kurser i fag/Matematik.

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

Billedkunst

Photoshop helt fra bunden! 
Kurset præsenterer de relevante værktø-

-
trollere farver, kontrast, overgange, tekst 
og lag. Medbring gerne billeder i en god 
opløsning til at lave fx et cd-cover eller en 
plakat. 
Formål: På kurset lærer du at bruge Pho-

-
ningsforløb med opgaver til dine elever, 
så du kan bruge det direkte i klassens 
arbejde. 
Tid: Torsdag den 27.10.11 klokken 9-16. 
Underviser: Claus Steensbech, fotograf, 
billedkunstlærer og underviser i Photo-
shop.
Sted: Roskilde Produktionsskole.
Kursusledere: Trine Bie-Olsen, Herlufs-

Gymnasium.
Tilmelding & ekstra info: 
tbo@herlufsholm.dk senest den 20.10.11.
Kursusafgift: 1.000 kroner/deltager.

Tid og sted: Torsdag den 24. november 
2011 klokken 11.00 til fredag den 25. 
november 2011 klokken 13.30.

-
lærer- og Kemilærerforeningerne. Kursets 
centrale emner vil være klasserumsledel-
se, årsplanlægning, herunder eksperi-
mentelt arbejde i nf-forløb og eksamens-

-
konsulenterne.  
Formål: At sætte fokus på klasserumsle-
delse, at få en årsplanlægning på plads, 
inkl. det eksperimentelle arbejde og at 
diskutere eksamen på nf.

-
rere på hf.
Tilmelding: Senest den 30. oktober 2011 
via LMFK’s hjemmeside: http://www.
lmfk.dk/tilmelding/index.php.
Pris: 3.200 kroner.

Engelsk

Rejsekursus – Fantasy-genren med 
udgangspunkt i Lewis Carroll, Tolkien 

 holdes i disse for-
fatteres hjemby, Oxford
Formål: At få et indgående kendskab til 
fantasy-genren og nogle af forfatterne 
inden for genren, både dem, der arbejdede 
med baggrund i en karriere på Oxford 
Universitet, og nyere forfattere.
Tid og sted: Selve kurset afholdes fra tirs-
dag den 10. april til lørdag den 14. april 
2012.
Subsidiært mandag efter middag til søn-
dag morgen. Oxford.
Målgruppe: Foreningens medlemmer.
Tilmelding og ekstra info: 
http://www.engelskforeningen.dk/ 
senest den 1.2.2012.
Pris: 8.200 kroner.

Teaching Film and US Society and Cul-
ture – UNI-kursus 3 + 4 
Indhold: Session 1 focuses on contempo-

-
-

tion of meaning. The examined methods 
will be used in session 2, which concen-

Målgruppe: Foreningens medlemmer.
Underviser: Jody Pennington, Aarhus 
Universitet, Afd. for Engelsk.
Tid: Fredag den 11. november + fredag 
den 2. december 2011 klokken 13-16.
Sted: Afdeling for Engelsk, Aarhus Uni-
versitet.
Pris: 400 kroner pr. kursus.
Tilmelding: Senest 9. oktober 2011 på 
http://engelskforeningen.dk
Kontakt: Anne Blum, 
bl@skanderborg-gym.dk.
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Fagdidaktisk kursus i kemi
Tid og sted: Onsdag den 7. marts 2012 kl. 
13.30 til fredag den 9. marts 2012 kl. 
13.00.
Et tema for kurset vil være ny skriftlighed. 

-
kemisk indhold. 

-
on. 
Kurset vil indeholde en gennemgang og 
diskussion af de skriftlige eksamensopga-
ver fra 2011.

-
kriterier for 2 srp-besvarelser.
Formål: At inspirere til 1) at forholde sig 
til fagdidaktiske spørgsmål i kemiunder-
visningen, 2) at inddrage biokemisk rela-
terede emner i kemiundervisningen, 2) at 
inddrage ny skriftlighed i kemiundervis-
ningen, og 4) at diskutere problemstillin-
ger ved censur af srp-besvarelser.
Målgruppe: Kemilærere på stx, htx, hf.
Tilmelding: Senest den 11. november 

ov@virum-gym.dk.
Pris: 4.700 kroner.

Mediefag

Indkaldelse til ordinær generalfor-
samling fredag den 4. november 2011

-
ling (jf. vedtægternes § 5a) fredag den 4.
november 2011 på Nørre Gymnasium, 
Mørkhøjvej 78, Brønshøj klokken 15.30. 
Forventet sluttidspunkt klokken 18.00. 

hovedindgangen.

1)  At evt. forslag skal være formanden i 
hænde senest 3 uger før generalfor-
samlingen.

2)  At der forud for generalforsamlingen 
afholdes dels en temaworkshop om 
studieretningsopgaven, dels et kursus 

3)  At den samlede tidsplan for dagen 
samt alle øvrige relevante oplysninger 
til bl.a. de enkelte dagsordenspunkter 
lægges ud på EMU.

På bestyrelsens vegne
Henning Bøtner Hansen
Formand for Medielærerforeningen

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  

3. oktober kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

Religion 

– i didaktisk øjenhøjde

Pris: Enkeltværelse med bad 4.900 kro-
ner, dobbeltværelse uden bad 4.100 kro-
ner.
Per Bilde og Mogens Müller om den nyeste 
Jesusforskning.
Carsten Breengaard og Peter Legarth om 
tidlig kristendom og Paulus-fortolkninger.
Erik A. Nielsen og Else Marie Kofod om 
kristendommens retorik og ritualer
Kurt E. Larsen: Indre Mission 150 år.

besøg på Moesgård Museum. 
Paneldiskussion: Religionsfagets rolle i 
det 21. århundrede
ved Signe Elise Bro, Allan Poulsen og 
Henrik Brandt-Pedersen.
Tilmelding inden 1.11. til 
gunnar.lundsgaard@gmail.com,
Religionslærerforeningen for Gymnasiet 
og HF.

Tysk

Migration hat viele Gesichter
Filme im Unterricht
Goethe-Institut i samarbejde med Tysklæ-
rerforeningen for Gymnasiet og HF.
Tid og sted: 
Mandag den 24. oktober 2011 klokken 
10.00-16.00 på Mulernes Legatskole, Gil-
lestedvej 11, 5240 Odense.
Tirsdag den 25. og onsdag den 26. oktober 
2011 klokkken 10.00-16.00 i København.
Mandag den 31. oktober og tirsdag den 1. 
november 2011 klokken 10.00-16.00 i 
Aarhus.
Tilmelding: spvo@kopenhagen.goethe.org, 
Senest den 6.10.2011.
Pris inklusive frokostanretning: 300 kro-
ner for en dag, 500 kroner for 2 dage.
Formål: Wir wollen Ihnen in diesem Semi-
nar aktuelle deutsche Kurz-, Spiel- und 

aus verschiedenen Perspektiven mit dem 
Thema Migration nach und Integration in 

Fokus liegt dabei neben Landeskunde vor 
allem auf der Spracharbeit.

-
staltungskalender”.

Tysk Identitet 
– Fra Rødhætte til Rammstein

Tid og sted:
På Rødovre Gymnasium torsdag den 
27.10.2011.
På Kolding Gymnasium torsdag den 
3.11.2011.
Tilmelding og kontakt:

mvonsbaek@gmail.com.
Kolding: Niels Thøgersen, 
nt@kolding-gym.dk.
Pris: 700 kroner.
Formål: At sætte fokus på tysk national 
identitet – et halvdagskursus med oplæg 
og debat, med Peter Knudsen, Rybners 

-
nasium og HF.
Og at tydeliggøre tværfaglige samarbejds-
muligheder mellem tysk og især historie 
og samfundsfag f.eks. i forbindelse med 
elevopgaver.
Målgruppe: Tysklærere, især i ungdoms-
uddannelserne.
Øvrig info: Bindende tilmelding med 
oplysning om skolens EAN-nr. senest fre-
dag d. 6.10.2011.
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Navn

Adresse

Postnr./By

Telefon

E-mail

Postboks 188, 1006 København K

Kom i sprogligt selskab i 4 uger. Gratis.
Det er ikke fordi, vores læsere er sprogligt krakilske, men de kan helt sikkert stave til det. Informations læsere 
går op i det danske sprog og nærer en stor kærlighed til det - måske fordi de ifølge statistikken læser næsten 
dobbelt så meget som andre*. Det stiller krav til vores evne til at skrive, så sproget og læseoplevelsen bliver 
en del af fornøjelsen.

Vil du oplyses og udfordres af en velskrevet avis, der sætter en ære i altid at gå et spadestik dybere? 
Få et gratis og uforpligtende abonnement, der stopper af sig selv efter 4 uger.

Besøg Information.dk/4ugergratis, ring 70101930, SMS ‘TILBUD’ til 1241 eller udfyld kuponen.

*IndexDK/Gallup Marketing 1.H 2011.

Information udkommer mandag til lørdag. Tilbuddet gælder til 09.11.2011 og gælder kun husstande i Danmark, der ikke har abonneret de seneste 
12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst, betaling via 
mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K.G

Y
M

Sigurd danser en munter _____________________

cha cha 
cha

___________ er en meget stilfuld dans.

 Vals

Sanne er tosset med  ________________________

    brea
kdancing

En sprød ___________ er lige noget for Pedro.

  salsa

Sigurd danser en munter _____________________

cha cha cha
_______________
____ ___ _ __

___________ er en meget stilfuld dans.

Vals________

Sanne er tosset me

______

    brea
kdancing

med  ___________________

_________________

En sprød ___________ er lige noget for Pedro.

salsaød ________
____ _

Hvis alle var som vores 
læsere, ville fredagens 
tv-underholdning hedde 
Vild med dansk.
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Dyskalkuli-konference
Onsdag d. 16. november 2011 kl. 13-16 
på Hjørring Gymnasium og HF

Resultater fra projektarbejde med unge 
-

vanskeligheder

interesserede. 

Projektet er et udviklingsarbejde med deltagelse af mate-

og de metoder der er blevet udviklet. Konferencen vil inde-

Programmet omhandler:

og vurdering.

-
dering.

-
heder.

-

-
riale.

Tilmelding skal ske senest d. 24. oktober 2011 ved at sende 

der deltager og arbejdssted.

MINDEORD

Gymnasieskolen modtager mindeord. 

De skal maks. indeholde 2.400 enheder 

inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen 

senest mandag d. 22. august kl. 14.00 

på gymnasieskolen@gl.org

Mindeord om 
Troels Erecius Poulsen
I 2009 blev Troels Poulsen ansat som års-
vikar i dansk og matematik på Christians-
havns Gymnasium. Inden sommerferien i 
år blev Troels fastansat, og han skulle netop 
i gang med pædagogikum, da han mistede 
livet ved en meningsløs ulykke. 

Kun to dage inde i det ny skoleår blev alle 
lærere kaldt sammen og modtog meddelel-
sen om, at Troels var død.  

Troels’ uventede død rystede både kol-
leger og elever, og den har sat sit tydelige 
præg på dette års skolestart. 

I den korte tid vi havde Troels som kol-
lega, lærte vi ham at kende som en meget 
rolig, behagelig og imødekommende person.  

-
lig god begavelse, men også en glødende 

var vel også denne stærke interesse, der var 
drivkraften i Troels’ lærergerning, som var 
kendetegnet ved omhyggelighed og enga-
gement. Troels var meget vellidt af eleverne, 
hvilket blandt andet den store elevdelta-
gelse ved hans bisættelse vidnede om. 

Troels’ engagement gjaldt alle aspekter 
af lærergerningen, og han var en trofast 

disse lejligheder delte han gerne ud af sine 
interesser for blandt andet fodbold, sin 

kollega i lang tid og havde set frem til sam-
taler med ham, hvor han ville delagtiggøre 
os i sin store viden.

Sådan skulle det ikke være; Troels døde 
kun 30 år gammel. Men hans minde vil stå 
stærkt på Christianshavns Gymnasium.

Kollegerne på CG

Jette Gerstrøm 
27. juni 1942-4. september 2011
Fra 1973 til hun gik på pension i 2007, var 
Jette Gerstrøm ansat på Østre Borgerdyd-
skole i historie og idræt og ikke mindst: som 
studievejleder. Hun var en fantastisk enga-
geret, kreativ og idealistisk lærer, der altid 
tog udgangspunkt i, hvad der ville interes-

historieundervisning i 1.g ofte med et pro-
jekt om familiehistorie, hvor eleverne kom 



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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DET DANSKE INSTITUT I ATHEN

STIPENDIER OG OPHOLD I ATHEN
Ved Det Danske Institut i Athen er der en række stipendier til rådighed til 
ophold i perioden 1. februar 2012 til 31. juli 2012. Stipendierne kan søges af 
gymnasielærere, som ønsker at udbygge deres kendskab til græsk kultur. 

Ophold for egen regning kan søges af alle med projekter inden for græsk kul-
tur.

Stipendierne er af to typer: a) Frit ophold på Instituttet. b) Frit ophold på Insti-
tuttet samt et beløb til delvis dækning af rejse- og leveomkostninger. 

Ansøgning med bilag fremsendes elektronisk. Bilag, der skal scannes, bedes 
afleveret i A4-format, gerne som pdf-filer. Ansøgningerne må være Instituttet i 
hænde senest den 24. oktober 2011.
Tildelingen af stipendier foretages af Bestyrelsen for Det Danske Institut i 
Athen. 

Svar kan forventes i løbet af december 2011.

Ansøgningsskema kan hentes fra Instituttets hjemmeside www.diathens.com  

DET DANSKE INSTITUT I ATHEN 
Herefondos 14
GR-105 58 Athen
tlf.: 0030 210 32 44 644 (hverdage 8-12 dansk tid)
fax: 0030 210 32 47 230 
e-mail: info@diathens.com 

interesse viste sig også i undersøgelsen 
Borgerdydskolen. Bygning og beboere i 
Stockholmsgade 1884-1904, som Jette udar-
bejdede i 2005, ligesom hun var en engage-
ret medredaktør af bogen ØB 1787-2009. 

Et væsentligt tema i Jettes historieunder-
visning var interessen for de svage og 
undertrykte, men denne interesse kom 
tydeligst til udtryk der, hvor Jette for alvor 
udfoldede sig, nemlig som studievejleder. 
Selv om kollegerne af og til kunne ryste lidt 
på hovedet, så var Jette her helt enestående. 
Studievejlederkontoret var et smukt og 
venligt rum med varme tæpper og sokker 
til forkomne elever, med morgenmad til de 
fortabte og med samtalegrupper for de 
skrøbelige. Og altid var der Jettes lyttende 
og kompetente tilstedeværelse, hvor hun 
støttede og hjalp, langt ud over hvad man 

ØB-elever, der med dyb taknemmelighed 
tænker tilbage på den helt uvurderlige 

det, der støttede dem frem til at bestå stu-
dentereksamen.

Også kolleger mærkede hendes hjælpsom-
hed – gavmildt delte hun ud af materialer, 

etableret i den gamle bygning, og skoleko-
medier, skolejubilæer, temadage, gamle 
elevers fest og orienteringsaftener ville ikke 
have været lige så spektakulære og æsteti-
ske uden Jettes omhu og enorme arbejds-
indsats. Jette var en ægte ildsjæl, som bliver 
ved med at lyse i erindringen hos elever og 
medarbejdere fra ØB.

Tidligere kolleger på 
Østre Borgerdyd Gymnasium

Kød med omtanke  Nyt undervisningshæfte og dvd, der lægger op til 
debat om, hvordan vi kan mætte en voksende global befolkning på en 
klima-, miljø- og etisk ansvarlig måde. (Hæfte 28 s. og dvd 14 min.)  

Klimaforandringer rammer også din asiatiske nabo  Om Indien 
og Bangladesh. Hvordan påvirker klimaforandringer de fattige på landet 
og i byerne? Læs bl.a. om landbrug, solenergi, grøn byggesektor, FN’s 
klimaforhandlinger m.m. (udkommer 10. oktober) 

Materialerne er målrettet undervisning i geografi og samfundsfag. Kan 
downloades fra ecocouncil.dk, emu.dk og UNi C eller rekvireres mod porto 
og forsendelsesgebyr.

Globale klima- 
forandringer til debat!

Hvorfor vedrører 
det også os?

Nye gratis undervisningshæfter og dvd fra Det Økologiske Råd! 

Det Økologiske Råd  Blegdamsvej 4B  2200 Kbh N  Tlf 3315 0977   

info@ecocouncil.dk  www.ecocouncil.dk

i gang med at udforske deres egen bag-
grund, ligesom hun aktiverede og levende-
gjorde det historiske stof med detaljeret 
planlagte ekskursioner for eksempel til 

Brede eller Medicinsk-Historisk Museum. 
Længe før det kom på den pædagogiske 
dagsorden, gik hun ind i samarbejder med 
andre fag og inddrog gerne yngre og mindre 



LUDUS 

 STUDIEADMINISTRATION

Koordinering af skriftlige opgaver 
Skriftlige opgaver stilles i et samlet 
skærmbillede, der samtidigt viser den 
enkelte elevs samlede opgaveplan 
i en overskuelig opstilling. Derved 
bliver koordinering af elevernes skrift-
lige arbejde på tværs af hold og fag 
nemt og overskueligt. En opgaveposi-
tion besættes med kun to klik, hvilket 
gør det let at lave den overordnede 
plan for et helt semester.

Overblik ved planlægning af under-
visningsforløb
I LUDUS Web kan læreren planlægge 
et undervisningsforløb i en samlet 
oversigt, og med få klik vedhæfte 
dokumenter og knytte lektier til de 
enkelte lektioner. Det er muligt at 
afvikle flere undervisningsforløb pa-
rallelt, og i tilfælde af aflysninger kan 
samtlige lektier og dokumenter i hele 
forløbet forskydes til næste modul.

Fraværsregistrering
Læreren registrerer elevernes  
fravær direkte i sit eget ugeskema 
eller i en månedsoversigt, hvorfra 
man kan sende fraværsalarm til 
administrationen.

LUDUS fremmer kommunikationen 
LUDUS og LUDUS Web er blandt 
andet en kommunikationsplatform 
mellem alle på skolen - lærere, elever, 
administrative medarbejdere. Det er 
muligt at sende både kollektive og in-
dividuelle meddelelser til alle brugere. 

LUDUS letter det  
administrative arbejde
LUDUS effektiviserer arbejdsgangen 
for det administrative personale med 
masseredigeringsværktøjer, som nemt 
håndterer stamklasser hvor samtlige 
elever på en gang kan tilmeldes valg-
fag, hold, flerfaglige prøver m.m. 

 

 

Med LUDUS Web kan eleven selv 
vælge fag online, så administrationen 
undgår unødig papirhåndtering og 
indtastningsarbejde.

LUDUS håndterer flere overenskom-
ster og gør det nemt at udarbejde 
løntimeskemaer på baggrund af 
lærerens undervisning, tillæg, årsprø-
ver, eksamen med mere.

Struktur, Overblik, Effektivisering, Fokus

I LUDUS ejer skolerne selv  
deres data. Det betyder, at 
skolen bestemmer hvem eller 
hvilke organisationer der må få 
indsigt i data. 

CSC varetager gerne driften af 
LUDUS med de nyeste sikker-
heds tiltag og opdateringer. 

Bestil en gratis præsentation og 
demonstration af LUDUS på tlf. 
36 14 70 70
CSC Scandihealth A/S www.csc.
com/sundhed      Løsninger     
Studieadministration

UDSKRIFTER

udskrifter

UDVEKSLING AF DATA  
TIL OG FRA LUDUS

OVERFØRSEL AF DATA 
FRA LUDUS

LUDUS

planlægning

elever

eksamensplan

smartphones

af undervisnings-
materiale og lektier

flerfaglig prøve

DATA IMPORT

personregister



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

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

 B E R L I N
 P R A G

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

 R O M
 PA R I S

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

- ALLE EUROPÆISKE BYER

OPLEVELSE
FORANDRING 
SAMARBEJDE

NY  V IDEN
Vi koncentrerer os om rejsens 

planlægning og gennemførelse,

- så du kan koncentrere dig om 
det faglige indhold

STUDIEREJSER  I  EUROPA

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

REJSEANNONCER

TLF. 7020 9160  |   INFO@SBTOURS.DK  |  WWW.SBTOURS.DK

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

SPECIALIST  I  GRUPPEREJSER

Prag...     fra 1.895

Krakow...  fra 1.995

Paris...    fra 2.195 

Wien...     fra 2.250 

London...    fra 2.295

Dublin...     fra 2.295

Barcelona... fra 2.895

Firenze...   fra 2.895

Istanbul... fra 2.895

Athen...     fra 2.995 

Rom...      fra 3.150

Dubai...    fra 5.195 

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

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

LONDON
5 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . .  2.348,-

LIVERPOOL
5 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . . 2.648,-

DUBLIN
5 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . .  2.148,-

NYHED! Bestil tilbud på smartphone:

Ring til Christian Skadkjær
- mere end 20 års erfaring med 
grupperejser til Storbrittanien. 
Ring GRATIS 80 20 88 70.

STUDIEREJSER 2011/12

EDINBURGH 
fra kr. 2.728,-

Se alle rejsemål og priser på alfatravel.dk

Nyd efterårsferien på 
Bornholm

i dejlig nyistandsat bondegårdslejlighed, 

beliggende mellem Almindingen og Gud-

hjem. Dejlig natur, fred og ro og en helt 

fantastisk stjernehimmel.

Der er sovepladser til 2-4 personer. 

Pris 3.000 kr. pr. uge.

Henvendelse: ep@cabh.dk

eller 2129 1296.

Efterårsferie i Vesterhavs-
hytte på Holmsland Klit

Hyggelig norsk bjælkehytte på 72 m2 og 

med allerbedste beliggenhed på stor 

grund ud til yderste klitrække og frede-

de områder. 5 sovepladser, brændeovn, 

tv og dvd. Pris 3.500 kr. pr. uge. 

4085 1108 eller 

georgswane@dsa-net.dk

Ferielejlighed centralt i 
Athen

Hold ferie i skøn 3 v. lejlighed på 85 m² 

med 2 store altaner. Tæt på caféliv og 

nogle af byens hotteste spiserestau-

ranter og kun et kvarters gang til indre 

centrum. Perfekt sommer som vinter. 

Fra 5 dage. Se selv billederne.

post@athen4u.dk

www.athen4u.dk
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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).



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 .............2.450,-
Malta 8 dage/7 nætter BEYOND SIGHTSEEING:

• Afsaltningsanlæg
•  Limestone udflugt
•  Virksomhedsbesøg på Methode  
 Electronica

Rejsen begynder på

Team-benns.com

Top 3 studiebesøg: 

Det sparer jer for masser 
af tid !

Kontakt Tina 
på tlf: 46 91 02 59

Studierejse til Madrid, fly, 6 dage

 2.695,-
pr. person

SUPERPRIS
fra kr.Madrid er med sin historie 

og enestående arkitektur 
et oplagt mål for en faglig 
relevant studierejse.

Segovia

Plaza Mayor

SAN FRANCISCO
7 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . .  5.988,-

BEIJING
7 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . . 6.998,-

SHANGHAI
7 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . .  6.298,-

NYHED! Læs mere om New York på smartphone:

Ring til Rikke Lange
- mere end 15 års erfaring med 
grupperejser. 
Ring GRATIS 80 20 88 70.

STUDIEREJSER 2011/12

NEW YORK 
fra kr. 5.988,-

Se alle rejsemål og priser på alfatravel.dk
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STILLINGER

Udgivelse og deadline 
for de næste numre

16 Deadline: 3. oktober kl.14.00 

 Udkommer 13. oktober

17 Deadline: 17. oktober kl.14.00 

 Udkommer 27. oktober

18 Deadline: 31. oktober kl.14.00 

 Udkommer 10. november

19 Deadline: 14. november kl.14.00 

 Udkommer 24. november

20 Deadline: 28. november kl.14.00 

 Udkommer 8.december

(Genopslag) Vicerektor til Nordfyns Gymnasium
Nordfyns Gymnasium søger en ny vicerektor med tiltrædelse sna-
rest muligt.
Vicerektor er stedfortræder for rektor og indgår i et ledelsesteam på 
fire personer. 
Vi forventer, at vicerektor 

-
tence i et eller flere gymnasiale fag 

forældre og skolens medarbejdere

Yderligere oplysninger om stillingen og gymnasiet kan findes på 
www.nordfyns-gym.dk.
Fordelingen af opgaver i ledelsen og sekretariat vil blive endeligt 
fastlagt efter ansættelsen af ny vicerektor.
Nordfyns Gymnasium er opført i 1981 som et 6-sporet gymnasium 

musik- og idrætsfaciliteter. Gymnasiets optagelsesområde udgør 
et stort geografisk område. Eleverne kommer fra Nordfyns 

og elever imellem.
Spørgsmål til stillingen og skolen kan stilles til rektor Kurt René 

Ansøgning sendes via mail til kuer@nordfyns-gym.dk. Ansøgningen 
mærkes  ”Vicerektor” i emnefeltet.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 24. oktober 2011 kl. 12.00.
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kr. 270,-
 studerende
    kr. 170,-

Jorden rundt på fire dage
                    i   setKoncerthus

26. - 29. OKT. 26. - 29 2011

tsalg: www.dr.dk/koncerthusetBillet
Læs mere på www.womex.dk

kr. 270,-
 studerende
    kr. 170,-



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

- veje til viden

13386

Samfundsfag

Politik og sikkerhed i Mellemøsten. Analyser og 
teorier indeholder 16 artikler (analyser) om aktuelle 
emner fra den mellemøstlige region skrevet af  
mellemøsteksperten Søren Schmidt, Ph.d.

De 16 analyser er inddelt i fire dele: Politik, sikker-
hed, økonomi og religion. Efter hver analyse følger 
et teoriafsnit, der perspektiverer artiklens emne til 
relevant samfundsvidenskabelig teori. 

Bogen henvender sig især til samfundsfag på  
A-niveau på ungdomsuddannelserne.

yser og 
m aktuelle 
vet af  

d.

ik, sikker-
lyse følger

NYHED

Pris
kr. 129,-

ex moms 

Politik og  
sikkerhed i 
Mellemøsten
ANALYSER OG TEORIER

Visionsdag 2011
It på ungdoms-

uddannelserne 2015

Ankomst (kaffe/the)
Velkomst v. Eva Hofman-Bang, Direktør for CPH West
Mads Meier Jæger og Anders Holm, Professorer ved DPU
”Kan det betale sig for samfundet at have skoler?”
Anya Eskildsen, Direktør for Niels Brock 
”Globalisering af undervisningen”
Martin Isenbecker, chef for Uddannelsesstyrelsens Afdeling for Almene Uddannelser
”Etablering af distributionskanaler og marked for digitale læremidler”
Mai Villadsen, Næstformand for DGS
”Resultaterne fra DGS’ essaykonkurrence: Sådan er min skoledag 2015” 
Martin Holbøll, Direktør for MaCom A/S
”Konvergens af studieadministrativt- kommunikativt- og pædagogisk IT”
Frokost 
Lars Kunov, Direktør for Danske Erhvervsskoler 
”Differentieret digital undervisning”

”Skolebænken i skyen”
Nanna Westerby, Uddannelsesordfører for Socialistisk Folkeparti
”Involverende undersvisning pga. digitalisering”
Paneldebat ved oplægsholderne
Ordstyrer: Anne Skare Nielsen, Managing Partner for Future Navigator
Afrunding og afslutning v. Eva Hofman-Bang, Direktør for CPH West

8.30 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.45

9.45 – 10.15

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.15 – 14.45

14.45 – 15.45

15.45 – 16.00

Se mere på www.lectio.dk/visionsdag2011, hvor du også kan downloade Visionsdag 2011 
magasinet.

Tilmelding: Skriv navn, organisation og adresse til visionsdag2011@macom.dk samt indsæt 
395 kr. på følgende Danske Bank konto: Reg. nr.: 4190 Kontonr.: 0002872137

Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 8.30
på CPH West, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj
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“Viden er ikke noget, 
man indsamler, 

men noget,  
man opnår”

FILOSOFFEN HENDRICKS 
OM INFORMATIONSSAMFUNDET:

Gymnasieskolen
Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

Sorteret Magasinpost ID NR. 42056

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

LRU TYSK

Ingen pølsesnak! 

”Dejligt at have to så fl otte bøger i hænderne … der er 
spændende og rigeligt gods at knokle med for både elev 
og lærer … Respekt for det.” Wissenswert nr. 14, 2011

”På lru.dk, websitet der hører til … er der et hav af 
fi lmoptagelser, statistikker, historisk materiale i bedste 
Lemo-stil, så læreren bare kan vælge og vrage … 
Det er godt stof.” Gymnasieskolen, jan. 2011

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

Har du lyst til at 
læse mere, så 

klik ind på lru.dk
DEUTSCHE WUNDER

Tatsachen - Erinnerungen - Fiktion

Annette Flyckt Damkjær
Henrik Borg Jensen
Elise Rasmussen L&R Uddannelse

SCHICKSALSJAHRE
Tatsachen - Erinnerungen - Fiktion

Annette Flyckt Damkjær
Henrik Borg Jensen
Elise Rasmussen L&R Uddannelse




