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INTERVIEW MED MANU SAREEN:
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Dansk

Få en måneds gratis prøvelogin til 
websitet – bestil på krydsfelt.gyldendal.dk

„ (...) det bedste af det hele 
er ARTLINE. Her findes det 

flotteste digitale undervisnings-
materiale jeg har set.“

Om KRYDSFELT website i Dansk Noter

KRYDSFELT – grundbog i dansk favner fagets tre søjler 
og tilbyder en samlet pakke til danskundervisningen i 
1., 2. og 3.g.

Teori og metode til alle tre søjler
KRYDSFELT består af en grundbog, antologi, dvd og et interaktivt 
website. Grundbogssystemet formidler danskfagets grundlæggende 
teori og metode inden for litteratur, sprog og medier. De faglige 
forbindelser mellem de tre søjler skabes på tværs i bogens emner 
og opgaver og til antologi, dvd og web. Der er tre tematiske 
forløb, hvor litteratur, sprog og medier er fuldt integreret – et 
forløb til henholdsvis 1., 2. og 3.g. 

Interaktiv undervisning
KRYDSFELT giver mulighed for en interaktiv undervisnings-
form. Se KRYDSFELTS website - bestil et gratis prøvelogin 
på krydsfelt.gyldendal.dk - og suppler undervisningen 
med fiktions- og dokumentarfilm på KRYDSFELT – DVD. 
Dvd kr. 619,- ex moms. Web kr. 399,- pr. år pr. klasse ex moms

Af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist

K R Y D S F E L T
G R U N D B O G  I  D A N S K

Se mere på krydsfelt.gyldendal.dk

Antologi
kr. 205,- 

ex moms

Grundbog 
kr. 309,-

e-bog
kr. 124,- 

ex moms
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LEDER

Dannelsens element

H vad er almendannelse egentlig i dag? 
Engang var det ensbetydende med 
klassisk dannelse – latin og græsk, 

indført til glæde for præstesønnerne, der 
skulle læse teologi. Senere kom naturviden-
skaben og karakterdannelsen til, og sådan 
er der løbende blevet tilført elementer til 
det, man forstår som almendannelse.

Hvad er det så i dag? Et komplekst spørgs-
mål, hvis man kigger på alt det, de unge i 
dag skal kunne forholde sig til og sortere i 
i informationsstrømmen. Er det almendan-
nelse at kunne citere Neruda på spansk un-
der elskov? At vide, at rododendron vokser 
bedst i sur jord? At have styr på, at Mario 

empes scorede to gange i M- nalen i 
fodbold i 1978? At kende temperaturen på 
Mars’ (altså planeten, ikke chokoladebaren) 
over ade? At kunne lave en komparativ 

analyse af livsvilkårene i Forum i Rom og 
Farum Midtpunkt? At kunne bruge ordet 

komparativ i stedet for sammenlig-
nende?

Alle er ikke nødvendigvis 
enige i, hvad almendannelse 

er. Gymnasieskolen har 
denne gang forsøgt at give 

et overblik og få lærere 
og eksperter til at 

komme med nogle 
bud. Lærerne for-

tæller, hvilke 
overvejelser de 
gør sig i forhold 
til undervisnin-
gen. Efter gym-

nasiereformen i 

”Vi er som forældre med til  
at skabe kønsrollestereotyper”
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i informationsstrømmen. Er det almend
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2005 er alle gymnasiale uddannelser jo blevet 
almendannende.

Du kan desuden læse om, hvordan der til 
gengæld er politisk enighed om, at der skal 
være ere muligheder i valget af andet frem-
medsprog i gymnasiet – bare ikke når det 
gælder tyrkisk og arabisk! Dansk Folkeparti 
vil nemlig ikke være med og blokerer i for-
ligskredsen for netop disse to sprog. Læs også 
om den markante stigning i antallet af stu-
denter, som må tage suppleringskurser for at 
komme ind på en videregående uddannelse. 
En ny undersøgelse iværksat af Ministeriet 
for Børn og Undervisning peger på årsagerne. 
Tallet skal bringes ned, lyder det nu fra børne- 
og undervisningsministeren.
 
Endelig kan du blandt andet læse om, hvordan 
det er at være nyvalgt og yngste medlem i 
GL’s hovedbestyrelse og et interview med lige-
stillingsminister Manu Sareen, som gerne vil 
have ere kvindelige ingeniører og drengene 
til også at foretage mere utraditionelle valg.

God læsning!

Morten Jest, chefredaktør

Side 6

FLERTAL FOR FLERE 
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26-årige Sandie Langer Christensen er yngste 
medlem af GL’s hovedbestyrelse

Hver fjerde student må supplere eksamen
Sidste år måtte mere end 11.000 af årets studenter tage et suppleringskursus for at komme  
ind på en videregående uddannelse. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil 
nu have bragt tallet ned.  

Antallet af unge, der må supplere de-
res studentereksamen for at komme 
videre i uddannelsessystemet, er 

eksploderet. 
På fem år er antallet af kursister på de 

gymnasiale suppleringskurser (GSK) vok-
set fra 2.385 kursister i 2006 til 11.503 
kursister i 2011. Det svarer til, at mere end 
hver fjerde af studenterne sidste år har 
suppleret deres eksamen. De ekstra kurser 
koster de unge tid og samfundet penge. 

”Hver fjerde student er for mange,” siger 
børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini (S), der nu vil have bremset det 
voksende suppleringsbehov.      

”Der er brug for bedre information om 
studieretningerne, og ændrer eleverne al-
ligevel mening, skal de have bedre mulig-
hed for at tage suppleringsfag som et valg-
hold, mens de er i gymnasiet,” siger hun.  

følge en netop o entliggjort undersø-
gelse, som Rambøll har lavet for Ministeriet 
for Børn og Undervisning, skyldes stignin-
gen primært det stigende antal studenter 
og de skærpede adgangskrav på landets 
universiteter, der blev indført i 2008. Men 
en del af forklaringen er også, at kun få 
elever i 1.g ved, hvilken videregående ud-
dannelse de vil ind på. Mange kommer 
derfor ud af gymnasiet med en studieret-
ning, der ikke matcher deres videregående 
uddannelse. En anden del af forklaringen 
er, at størstedelen af eleverne først kender 
adgangskravene forholdsvis sent eller efter 
gymnasiet – og så får de brug for at sup-
plere.   

Undersøgelsen er baseret på en spørge-
skemaundersøgelse blandt 2.024 repræ-

sentativt udvalgte GSK-kursister og inter-
view med GSK-koordinatorer, vejledere og 
rektorer. 

Ny mærkningsordning
Christine Antorini vil nu have gymnasierne 
til tydeligere at fortælle eleverne, hvilke 
videregående uddannelser de enkelte stu-
dieretninger giver adgang til. Hun vil have 
indført en fælles mærkningsordning af 
studieretningerne, der både skal bruges 
på sites som uddannelsesguiden.dk og stu-
dieportalen.dk og på gymnasiernes hjem-
mesider. 

”Vi kan ikke fjerne al tvivl, men vi kan 
godt gøre mere for at informere eleverne 
om, hvad de skal være opmærksomme på, 
når de vælger en bestemt studieretning,” 
siger Christine Antorini. 

For at mindske antallet af unge, der er 
nødt til at supplere deres studentereksa-
men, vil børne- og undervisningsministe-
ren også kaste et blik på fagene i gymna-
siet. Sammen med forligspartierne bag 
gymnasiereformen vil hun drøfte mulig-
heden for at ændre læreplanen for biologi 
A, så faget bliver adgangsgivende til biologi 
på universitetet – på linje med biotekno-
logi.    

”Det er en af de ting, der virkelig har 
forvirret de unge, og det kan jeg godt for-
stå,” lyder det fra Christine Antorini.     

Mangler matematik
Desuden skal forligskredsen se på, om det 
obligatoriske naturvidenskabelige fag på 
B-niveau skal erstattes af matematik B, og 
om man kan åbne op for, at eleverne al-

lerede kan tage suppleringsfag, mens de 
er i gymnasiet – for eksempel matematik 
B på et valghold i 3.g. 

I Rambøll-undersøgelsen bliver de ret 
begrænsede muligheder for valg af valgfag 
efter gymnasiereformen nævnt som endnu 
en faktor, der gør, at ere er nødt til at 
supplere i GSK-systemet.  

”Der er rigtig mange, der mangler ma-
tematik på B-niveau,” siger Christine An-
torini.

Ud over matematik er efterspørgslen især 
stor på suppleringskurser i fysik og kemi. 
I skoleåret 2009-2010 tog 78 procent af 
kursisterne eksamen i et af de fag. 

Samtidig vil hun drøfte med uddannel-
sesminister Morten Østergaard (R), om der 
skal løsnes lidt på nogle af universiteternes 
adgangskrav.   

Formanden for Gymnasieskolernes Rek-
torforening, Jens Boe Nielsen, erkender, at 
gymnasierne kan blive bedre til at infor-
mere om, hvilke uddannelser de forskellige 
studieretninger giver adgang til. Han glæ-
der sig over ministerens udmelding om at 
ændre læreplanen i biologi, så faget bliver 
adgangsgivende, og at universiteternes 
adgangskrav nu skal kigges efter i søm-
mene. 

”Måske er det ikke nødvendigt, at så 
mange uddannelser kræver matematik A, 
som tilfældet er i dag,” siger Jens Boe Niel-
sen, der også bakker op om bedre mulig-
heder for valg af valgfag. 

”Jeg vil eksempelvis gerne være med til 
at lade et af de obligatoriske fag på C-ni-
veau i 3.g være valgfrit, så eleverne kan 
få et fag mere på A-niveau,” siger han. 

T
EKST: T

INA R
ASM

USSEN

Side 32

NY INSPIRATION TIL  
SPROGUNDERVISNINGEN
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Massivt politisk ertal for ere fremmedsprog
Et stort ertal i Folketinget mener, at gymnasier skal have lov til at tilbyde ere 
sprog som andet fremmedsprog. Undervisningsministeren er også åben. Dansk 
Folkeparti, som er en del af forligskredsen bag gymnasiereformen, siger dog nej 
til tyrkisk og arabisk. 

En række partier i Folketinget me-
ner, at elever skal kunne vælge 
mellem en bredere vifte af sprog 

som andet fremmedsprog i gymnasiet. 
Eleverne skal blandt andet kunne 
vælge tyrkisk, arabisk og kinesisk på 
lige fod med fransk og spansk som an-
det fremmedsprog i det almene gym-
nasium. Undervisningsminister Chri-
stine Antorini (S) er også åben for at 
se på, om ere sprog kan blive udbudt 
som andet fremmedsprog i gymnasiet. 

Næstformand i Børne- og Undervis-
ningsudvalget Lotte Rod (R) ønsker, at 
eleverne kan blive præsenteret for ere 
sproglige valgmuligheder i fremtiden 
– meget gerne tyrkisk og arabisk.

”At være tosproget er nærmest blevet 
et skældsord, i stedet skal vi gøre det 
til en ressource at være tosproget. Vi 
skal udnytte, at vi har nogle unge, som 
kan blive gode til at tale og skrive tyr-
kisk. Tyrkiet er et land i stor vækst,” 
siger hun.

Ungdomsuddannelsesordfører for SF 
Lisbeth Bech Poulsen er enig.

”Nu er der nedsat et stort minister-
udvalg, som skal se på ungdomsud-
dannelserne, og her er det oplagt også 
at se på andet fremmedsprog. Verden 
ændrer sig jo hele tiden,” siger hun.

Ifølge altinget.dk ønsker Venstre 
også, at gymnasierne kan udbyde ere 
sprog som andet fremmedsprog.

Det er ikke lykkedes Gymnasieskolen 
at få fat i uddannelsesordfører Peter 
Juel Jensen, men ifølge altinget.dk siger 
han:

”Tyrkiet kommer til at spille en af-
gørende rolle i fremtiden, og derfor bør 
man give gymnasierne lov til at under-
vise i tyrkisk som andet fremmed-
sprog.” 

Formand for Børne- og Undervis-
ningsudvalget Orla Hav (S) mener også, 
det er vigtigt, at eleverne får mulighe-
den for at vælge blandt ere sprog.

”Vi lever i højere grad i en global 
verden, og derfor skal vi være åbne 
over for ere fremmedsprog. Vi skal 
sikre, at de unge lærer sprogene på et 
kvalitetsmæssigt højt niveau,” siger 
Orla Hav.

Dansk Folkeparti siger nej
Dansk Folkeparti, som er en del af for-
ligskredsen bag gymnasiereformen, 
vil dog blokere for, at tyrkisk og arabisk 
kan blive skrevet ind som andet frem-
medsprog i bekendtgørelsen.

”Der er en fare for, at der opstår pa-
rallelsamfund, hvis vi samler alle tyr-
kiske elever på bestemte gymnasier. Vi 
har mange mennesker i Danmark, som 
taler tyrkisk, og dermed er der ikke 
behov for at lære det yderligere i forhold 
til at sikre vores samhandel med Tyr-
kiet. Derimod kan der være behov for 
kinesisk og japansk,” siger Marie Kra-
rup, uddannelsesordfører for Dansk 
Folkeparti, som heller ikke mener, at 
arabisk skal være andet fremmesprog 
i gymnasiet.

Børne- og undervisningsminister 

Christine Antorini bekræfter over for 
Gymnasieskolen, at forligspartierne bag 
gymnasiereformen skal være enige, 
hvis der skal åbnes op for en bredere 
vifte af sprog som andet fremmedsprog. 
Hun er dog selv positiv over for ere 
fremmedsprog i gymnasiet. Også 
selvom Københavns Private Gymna-
sium netop har fået nej til at udbyde 
tyrkisk som andet fremmedsprog. Ifølge 
Christine Antorini skyldes afslaget, at 
gymnasiet havde søgt om tilladelse 
med elevernes nationalitet som begrun-
delse. 

”Skal vi indføre nye fremmedsprog 
i gymnasiet, skal det ikke være med 
udgangspunkt i elevernes nationalitet, 
men med udgangspunkt i, hvad der 
gavner det danske samfund,” siger 
hun. 

Landets gymnasier er klar til at ud-
byde ere sprog som andet fremmed-
sprog, hvis de får muligheden. Det er 
meldingen fra Gymnasieskolernes Rek-
torforening. 

”Jeg synes, det er fornuftigt at kigge 
på, hvilke sprog vi udbyder. For ek-
sempel er portugisisk et sprog, der 
kunne være relevant, fordi Brasilien er 
et land, der stormer frem,” siger rekto-
rernes formand, Jens Boe Nielsen. ” 

Andet fremmedsprog

Andet fremmedsprog er et fortsættersprog på mindst B-niveau 

eller et begyndersprog på A-niveau. Sprogene kan være: tysk, 

fransk, spansk, italiensk eller russisk. Derudover har gymnasier 

fået dispensation til at udbyde kinesisk og japansk som andet frem-

medsprog.
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SKRIV I ALLE FAG
Med godt 100 skriveøvelser kan Den ny skriftlighed – skriv i 

alle fag bruges direkte i undervisningen, ved lektiecafeer og på 
skrivedage. Øvelserne er konkrete værktøjer til praktisering af 
ny skriftlighed på tværs af alle fag. Bogen opfordrer til at åbne 
for skriftlighed som en del af læringsprocessen og til at skrive 
på forskellige måder og niveauer for at blive bedre til både at 
skrive og til at skrive fagligt.

Bogens øvelser lægger op til en progression, hvor eleverne 
gradvist skal udvikle deres kompetence til at producere 
skrivehandlinger ved at skrive inden for forskellige mindre 
dele af fagenes skriftlighed.

Ole Schou Hansen og Mette Jørgensen | Peter Jensen (red.)

Bog 156 sider kr. 148,- | v/køb af 100 stk. på samme ordre kr. 124,- /stk.
eBog 156 sider kr. 37,-

EN BRUGSBOG TIL DANSK
Ny skriftlighed – en brugsbog præsenterer en række 
skriveøvelser – lige til at tage frem og bruge i den daglige 
undervisning. Der er små kreative kom-i-gang-øvelser, skriv-
om-øvelser og journalistiske småopgaver – også med levende 
billeder – og eleverne skal altid bruge deres faglighed for at 
løse opgaverne.

Større øvelser klæder eleverne på til de store skriftlige opgaver 
i stx og hf. Øvelserne er enkle og overskuelige og rigtig mange 
af dem er simpelthen sjove. De fleste øvelser har en forankring i 
faget dansk, men bogen tilbyder også øvelser, der kan anvendes 
i andre fag. Alle øvelser er skrevet, så de er henvendt direkte 
til eleverne.

Bogens ide er, at man lærer at skrive godt ved målrettede, 
trinvist opbyggede øvelser, og at man lærer (bedre) af at skrive. 
Det øgede fokus på udvikling af den generelle skrivekompetence 
tilgodeses – også i fag uden skriftlig dimension.

Ny skriftlighed – en brugsbog tilbyder et rum for skriftlig 
progression – i dansk og på tværs af fag.

Marlene Ballebye, Søren Drejer og Sidse Selsing | Brian Andreasen (red.)
Udkommer som iBog og trykt bog i foråret 2012.

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

NY SKRIFTLIGHED

ns.systime.dk
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På internettet kan man finde svar på stort 

set alt, men det er ikke ensbetydende med, 

at svarene altid er korrekte. Det kan gøre det svært for gymnasieelever at navigere i de 

mange informationer, skriver Jyllands-Posten. ”Kildekritikken bør fylde mere i undervisnin-

gen. Både i folkeskolen og gymnasiet,” siger Niels Ole Finnemann, professor i medieviden-

skab på Aarhus Universitet. Han mener, det er vigtigt at lære eleverne nødvendigheden af 

at krydstjekke informationer i stedet for at stole blindt på resultatet af en googlesøgning.

Det almene gymnasium  
har for høj prioritet i vejledningen.
Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne. Om, at størstedelen  

af en ungdomsårgang vælger det almene gymnasium, fordi vejlederne ikke  

udfordrer dem i deres uddannelsesvalg. Til metroXpress

TAL ELEVERNES SPROG
Smid de tunge og meget matematiske fagtermer væk, og tal i 

stedet elevernes sprog. Det er, ifølge tre lærere på Køge Tek-

niske Gymnasium, løsningen på problemet med negativ social 

arv. ”Vi lægger ikke ud med at tale det højtravende fagsprog; 

nej, vi lader i stedet eleverne komme på banen med deres 

dagligdags sprog. For der er en kæmpe kløft mellem det 

sprog, de taler til daglig, og det sprog, som står i lærebogen, 

og som de skal ende med at lære at beherske,” siger Hanne 

Nielsen, der er en af de tre Køge-lærere, til Politiken.

STORT BLIVER STØRRE
Naturfag med nye øjne er navnet på et udviklingsprojekt, der har 

erstattet det traditionelle mikroskop med et digitalt alternativ, der 

foregår på storskærm. Elever på Horsens Statsskole har brugt 

det digitale forstørrelsesapparat i kemiundervisningen. ”Før var 

det bare kedelige PowerPoints, nu er det som at se en film, når 

man fremlægger. Det er fedt,” siger Signe fra 2.K. Med den digitale 

løsning bliver hele klassen inddraget, og de enkelte mikroskopiske 

genstande kan diskuteres i plenum.

INTIMT TEENAGETEATER
Hvordan smager en stormende forel-

skelse? Hvordan lyder en kold skulder? 

Og hvordan dufter et knust hjerte? Det 

er nogle af de skæve spørgsmål, der 

arbejdes med i Hjertebanken. En intim 

forestilling med tre dansere og en mu-

siker, der vil pirre de unges sanser og 

få hjerterne til at banke. Elever fra tre 

københavnske gymnasier har deltaget 

i udviklingen af stykket. Først igennem 

workshopper og senere med feedback 

på de enkelte scener. Hjertebanken spil-

ler i Dansehallerne i København 10. til 

24. marts 2012.  

Læs mere på kortlink.dk/akus.

DividereAddere

Subtrahere

Multiplicere !!!?
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200.000 kroner hvert år. Så tung er budget-
posten til psykologhjælp til eleverne 
på Haderslev Katedralskole.

LÆRERE KØRER SOLOSHOW Gymnasielærerne arbejder helst på egen hånd, 

når det handler om fagligt indhold i undervisnin-

gen. Det viser en undersøgelse af teamorganiseringen på de gymnasiale uddannelser fra Danmarks Eva-

lueringsinstitut (EVA). Ifølge undersøgelsen er lærerne usikre på, hvordan fagene i en studieretning kan 

spille sammen, og hvad opgaven indebærer. Derfor fokuserer lærerne stadig på deres egen undervisning 

uanset målet om det flerfaglige samspil i elevernes studieretninger.

Kilde: P4 Syd

RY
GNING

N

EJ TAK

For hver gang en gymnasielærer har en sygedag, har eleven 

fire. Elevernes fraværsprocent ligger i gennemsnit på seks, 

otte og ti for eleverne i 1., 2. og 3.g. Til sam-

menligning er lærerne syge to procent af 

tiden. Det skriver avisen.dk. Set over et 

helt skoleår er eleverne i gennemsnit 

fraværende 16 dage, mens lærerne kun 

er væk i fire ud af 200 skoledage. ”Der 

er for meget af det, jeg vil kalde god 

gammeldags pjæk,” siger rektorfor-

mand Jens Boe Nielsen til Newspaq.

LETTERE  
OVERGANG TIL 
GYMNASIET
Mere samarbejde på tværs af uddannelses-

institutionerne skal lette overgangen fra 

folkeskole til ungdomsuddannelse i Ruders-

dal Kommune. 110 lærere er involverede 

i projektet med initiativtageren Nancy 

Fuglsang i spidsen. ”Det er ikke nok at tale 

om brobygning, for der skal handling til, 

hvis man virkelig vil lette overgangen,” siger 

hun. Hun mener, det er vigtigt med samar-

bejde, fordi problemerne skyldes konkrete 

forskelle i lærernes forståelse af indholds-, 

undervisnings- og arbejdsmønstre.

Hostende og udstyret med åndedrætsværn gjorde en gruppe 

unge mennesker politikerne på Christiansborg opmærksom-

me på, at de er mange, der støtter regeringens oplæg til en 

ændret rygelov. Det skete den 27. februar, lige op til at politi-

kerne skal til at debattere regeringens udspil til en revideret 

rygelov, der blandt andet indeholder forslag om at indføre 

et totalt rygeforbud for alle både indendørs og udenfor på 

ungdomsuddannelserne. 

FOR MEGET PJÆK

RYGNING? NEJ TAK
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TEMA
   
dannelsesideal

  Fra klassisk dannelse  
til medborgerskab

  Uddannelserne har  
forskellige dannelsesidealer

Efter at have diskuteret begrebet 

almendannelse i tyve år bliver det skre-

vet ind i lovgivningen, at undervisningen 

i gymnasiet skal være almendannende. 

Græsk og latin bliver de bærende fag 

som følge af traditionen, at de fleste 

gymnasieelever skal være teologer. 

Naturvidenskaben får en stærkere 

betoning, og gymnasiet får en matema-

tisk/naturvidenskabelig linje. Det skaber 

uenighed om, hvorvidt de naturvidenska-

belige fag kan være almendannende på 

lige fod med græsk og latin.

Omkring århundredeskif-

tet er det en almindelig 

opfattelse, at naturviden-

skaben er almendannende, 

og flere elever vælger den 

matematisk/naturviden-

skabelige studieretning. 

1850 1871 1900
TEM

A
OM ALMENDANNELSE
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Begrebsnavnet almendannelse 

får konkurrence af begreber 

som livsanskuelse og specielt 

karakterdannelse. Karak-

terdannelse er inspireret af 

nazisterne, der fokuserer på 

individet frem for samspillet 

om at opnå den almene dan-

nelse.

Samfundsfag bliver 

en ny gren i forbin-

delse med gymnasie-

reformen.

1919-38 1963

Der er langt fra latinskolen til en kommunikationsteknisk studieretning 
anno 2012. Men begge grene af gymnasiet er lige almendannende ifølge 
dr.phil. og professor emeritus ved Syddansk Universitet Harry Haue.

RUMMELIGHED ER  
ALMENDANNELSENS  
STØRSTE STYRKE

A  lmendannelse - Begrebet lyder næsten hel-
ligt som buddhisternes nirvana. Noget, man 
kan opnå, hvis man lever og ånder for det. 
Det er altså et stort ansvar, der hviler på 
gymnasielærernes skuldre, når de hver dag 

praktiserer den almene dannelse gennem deres under-
visning. 

Mange får stadig associationer til latinskolen i 1800 
tallet, hvor gymnasiet rustede sine præstesønner af ele-
ver til teologistudiet med fokus på græsk og latin. Den 
opfattelse er imidlertid forældet. Men det er rigtigt, at 

almendannelsen som begreb opstod dengang. Her blev 
det brugt i debatten om gymnasiets stofudvælgelse og 

i gymnasieuddannelsen, i takt med at samfundet og 
videnskaben udviklede sig. Det var her, i 1820’erne, at 
begrebet almindelig dannelse blev brugt for første gang. 
Men først i 1850 blev begrebet implementeret i gymna-
siet, og diskussionen om, hvorvidt andre fag end græsk 
og latin kunne være almendannende, blev skudt i gang. 

I dag er almendannende fag meget mere end græsk 
og latin. I dag er det de fag, som samfundet har brug for 

1903
En nysproglig linje ser dagens lys i 

gymnasiet. Det skaber stor debat 

blandt ledende skolefolk, om tre 

forskellige linjer alle kan føre til almen-

dannelse, men med henvisning til ele-

vernes forskellige uddannelsesmæssi-

ge interesser og samfundets voksende 

kompleksitet bliver man enige om, at 

der er flere veje til almendannelse. 

 Let ś go study

Gehen StudieAllons étude

Undervisningsminister Ritt 

Bjerregaard stiller beslut-

ningsforslag til Folketinget 

om, at alle ungdomsud-

dannelser skal have nogle 

almene fag, altså også de 

erhvervsfaglige uddannelser, 

men forslaget bliver ikke 

vedtaget.

1975

TEM
A
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Fagrækken i gymnasierne for-

længes. Almendannelse er stadig 

målestokken for, hvilke fag der kan 

optages i gymnasiet, og hvilket ind-

hold de skal have for at blive anset 

for almendannende. Hvis ikke fag-

beskrivelsen lever op til kravene, 

bliver faget ikke godkendt.

1988
1988-reformens mange 

valgmuligheder havde van-

skeliggjort det tværfaglige 

samarbejde, og stadig flere 

peger på fordelen ved at 

skabe en struktur, der gør 

det muligt for alle fag at 

samarbejde.

med henblik på at udvikle elevernes 

forhold til medmennesker, natur og 
samfund. Harry Haue, dr.phil. og pro-
fessor emeritus ved Syddansk Univer-
sitet forklarer, at almendannelsen op-
står i undervisningen.

”Eleverne opfatter undervisningen 
på hver deres måde. Når hele klassen 

opfattelser bliver fremlagt, så skabes 
der et grundlag for udviklingen af den 
enkelte elevs almene dannelse.”

Goodbye Mr. Montanus
Almendannelse har været opfattet som 
tilstrækkelig rummeligt til at omfatte 
de ændringer af gymnasiet, som i 1871 
og 1903 udvidede med to nye grene. 
Først en naturvidenskabelig og senere 
en nysproglig for i dag at favne avan-
cerede bioteknologiske og kunstneriske 
studieretninger på alle de gymnasiale 
uddannelser. Almendannelse er altså 
forbeholdt andre end de gammelsprog-

lige Erasmus Montanus-typer, fordi be-
grebsforståelsen har fulgt med ændrin-
gerne. Selv da almendannelse skulle 
favne alle gymnasiale uddannelser og 
gøre plads til tekniske og handelsori-
enterede fag. 

”Begrebet bliver først gammelt, når 
man ikke længere udvikler på det. Men 
det har vi gjort hele tiden, så efter min 
mening er almendannelsen helt up to 
date,” siger han.

Men begrebet har været truet, både på 
navnet og på sin betydning. Det fortæl-
ler Harry Haue, der i en doktorafhand-
ling har undersøgt almendannelsens 
funktion i dansk gymnasie  undervisning 
fra 1775 til i dag. I mellemkrigstiden var 
almendannelse meget tæt på at blive 

som var kraftigt inspireret af nazister-
nes individdyrkelse. Senere er almen-
dannelse blevet brugt som forsvar, når 
underviserne i de klassiske fag har skul-
let kæmpe for deres eksistensgrundlag.

”De klassiske fag hævdede, at de var 
mere almendannende end de andre fag. 
Det er ikke sandt. Alle fag i gymnasiet 
er lige almendannende,” siger Harry 
Haue.

Han forklarer, at det svækker begrebet, 
når enkelte fag bruger det som noget, de 

i særlig grad bidrager til og prøver at 
tage patent på, fordi det sår tvivl om den 
rummelighed, almendannelsen har.

Specialisering truer gymnasiet
Harry Haue mener, at det, at begrebet 
kan rumme alle gymnasiets fag, er al-
mendannelsens største styrke. Han sam-
menligner almendannelsens rummelig-
hed med kærlighed.

”Når vi taler om kærlighed, fremkalder 
det nogle helt bestemte følelser i os. Vi 
ved, at begrebet har rykket sig gennem 
tiden, men at det ikke kan rykke sig uen-
deligt. For så bliver der i stedet tale om 
for eksempel venskab og bekendtskab,” 
forklarer han.

Almendannelsen kan rumme meget, 
men ikke alt. Derfor bruges begrebet 
oftest i relation til de gymnasiale ud-
dannelser og ikke erhvervsuddannel-
serne. Her bliver undervisningen for 
snæver og målrettet. Det er på sin vis 
også på vej i de gymnasiale uddannel-
ser med reformen fra 2005, hvor nogle 
gymnasier lægger sig tættere op ad er-
hvervsskolerne med meget målrettede 
studieretninger. Og det strider ifølge 
Harry Haue mod almendannelsen, at 
det er specialfagene, der bliver bærende 
i gymnasiet.  

1990‘erne
Gymnasierne reformeres, og 

alle gymnasiale uddannelser får 

betegnelsen almendannende. Der 

oprettes studieretninger, hvor hele 

klassen igen er samlet om at have 

de samme fag, og almendannelsen 

bliver tonet forskelligt afhængig af 

kombinationen af studieretningsfag. 

2005 

 Alle fag i 
gymnasiet er lige 
almendannende.

 
Harry Haue, dr.phil. og professor  
emeritus, Syddansk Universitet.
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REFLEKSION ER DET   
NYE DANNELSESIDEAL
Lærerne har taget det til sig, at alle fag skal være almendannende. De har droppet 
det klassiske dannelsesideal og forsøger at ruste eleverne til re eksion og analyse. 
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 Det nye dannelses-
ideal er at kunne 

 
i større sammenhæng.
N
Claus Nielsen, formand, Dansklærer-
foreningen 

A  lmendannelse er ikke et 
levn fra latinskolen. Den 
trives i bedste velgående i 
gymnasielærernes faglige 
overvejelser. Men det er 

ikke den gamle klassiske forståelse af 
almendannelse, hvor man skulle vide 
noget bestemt. For det holder ikke i nu-
tidens gymnasieskole, mener Claus Niel-
sen, der er formand for Dansklærerfor-
eningen. 

Han ser de forskellige kanoner som 
et udtryk for, at det klassiske dannel-
sesideal var ved at uddø. Som sidste 
febrilske træk lavede man kanonerne 
som et museum over klassisk dannelse. 
Men det gamle dannelsesideal er ikke 
brugbart i nutidens samfund.

”Det nye dannelsesideal er at kunne 
re ektere og se tingene i større sam-
menhæng,” siger Claus Nielsen.

Kanon, etik og demokrati
Lærerne skal ifølge gymnasiereformen 
tænke almendannelse ind i alle fag, 
og det er ikke kun ne ord på papiret. 
Det viser en rundringning til de faglige 
foreninger for dansk, musik, matema-
tik, biologi, samfundsfag og de klas-
siske fag. Lærerne er alle meget bevid-
ste om, at undervisningen skal bidrage 
til elevernes almendannelse. 

”Jeg har måske som mange andre 
klassikerlærere nogle tekster og begre-
ber, som eleverne simpelthen SKAL lære 
om. Kanon har været lidt forkætret, men 

i forhold til de klassiske fag giver kanon 
mening. Der er nok nogle faste highli-
ghts, som vi alle læser med eleverne,” 
fortæller Jens Refslund Poulsen, for-
mand for Klassikerforeningen.

De klassiske fag har tidligere været 
dominerende i forhold til almendan-
nelse, og fagene er ifølge formanden for 
Klassikerforeningen stadig meget rele-
vante. Men ikke som tradition fra det 
tidligere dannelsesideal.

”Fagene er centrale, fordi de giver 
grundlæggende svar på, hvor europæisk 
kultur kommer fra. Allerede dengang 
stillede de mange af de generelle og ek-
sistentielle spørgsmål, som vi også stil-
ler i dag,” siger Jens Refslund Poulsen.

Eleverne skal blive kloge samfunds-
borgere og her bidrager både samfunds-
fag og biologi.

 ”Med min undervisning vil jeg gerne 
ruste dem til at forstå og analyse sam-
fundets problemstillinger. Eleverne skal 
lære at blive en del af demokratiet,” si-

ger Hanne Riisager, formand for For-
eningen af Lærere i Samfundsfag ved 
Handelsskolerne.

”Jeg får dem til at bruge deres nyer-
hvervede viden i samfundet. De skal 
debattere etik med psykiatere og læger. 
Eller på universitetet for at deltage i dis-
kussioner om gensplejsning,” fortæller 
Svend Erik Nielsen, formand for Biolo-
gilærerne ved de gymnasiale uddan-
nelser. 

Almendannelse i reality
Blandt formændene fra de seks faglige 
foreninger er der stor enighed om, at 
man ikke kan pege på et enkelt fag, 
der er vigtigst for elevernes almendan-
nelse.

”Fagene er valgt politisk på baggrund 
af en lang skolehistorie. Tilsammen gi-
ver de et mangefacetteret begreb af vi-
den. Ved hjælp af alle de facetter kan 
eleverne skabe sig egne billeder af det 
vigtige i livet,” siger Jens Refslund Poul-
sen fra Klassikerforeningen.

Men formanden for Biologilærerne 
undrer sig over, at et fag som biologi 
ikke længere er obligatorisk i det almene 
gymnasium.

”Biologi er vigtig for at forstå, hvordan 
verden hænger sammen. Der er så 
mange, der bruger og misbruger biolo-
gien i forhold til sundhed, miljø og gen-
splejsning, at alle burde kende til faget 
for at blive en klog samfundsborger,” 
siger Svend Erik Nielsen. 

TEM
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MUSIK
Hvordan er musik almendannende?
”Musik betyder jo meget i vores sam-

fund. Musik er også det eneste sprog, 

der forstås af alle nationaliteter. På den 

måde er det en introduktion til at forstå 

verdens kulturer, men også andre dele 

af ens egen kultur.” 

Hvordan indtænker du almendannelse i 
din undervisning?
”Jeg lader dem være aktive udøvende 

i musikken og giver dem et nogenlunde 

bredt spektrum af musik både genre-

mæssigt og fra andre kulturer.” 

Peter Drenck, formand for Gymnasie-

skolernes Musiklærerforening

Flere af lærerne nævner også, at det er 
blevet endnu vigtigere at gøre nutidens 
unge opmærksom på en større sammen-
hæng. 

”De unge er jo omgivet af en jeg-centre-
ret kultur med realityprogrammer, hvor 
der er mange små jeg’er, som ikke rummer 
at se sig selv i den større samfundsmæssige 
sammenhæng,” siger Claus Nielsen. 

”Hvis vi ikke er almendannede, mister 
vi evnen til at forstå, hvordan verden hæn-
ger sammen,” siger Olav Lyndrup, formand 
for Matematiklæ-
rerforeningen.

Jens Refslund 
Poulsen undervi-
ser i de klassiske 
fag, og han er også 
studievejleder.

”Studievejled-
ningen har de sid-
ste 20 år være kon-
struktivistisk og 
præget af positiv psykolog. Lidt kritisk kan 
man sige, at man beder eleverne om at 

nde deres egne svar ud af ingenting,” 
siger Jens Refslund Poulsen. 

Han mener, at almendannelse i høj grad 
også kan bruges og er relevant i forhold til 
elevernes hverdag. Den almendannende 
skole er med til at give dem et vidensfun-
dament, som ikke kun kan bruges fagligt, 
men også privat.

”Vi skal vise de unge, at de kan bruge 
den store visdom ikke kun på skolestof, 
men også på det personlige,” siger Jens 
Refslund Poulsen og fortsætter 

”Det er ikke tilfældigt, at man fra antik-
ken har ordsproget: ”Non scholae, sed vi-
tae discimus.”

Vi lærer ikke for skolen, men for livet.   

TEM
A

TEM
A

 Eleverne skal  
lære at blive en del  
af demokratiet. 
Hanne Riisager, formand for  
Foreningen af Lærere i  
Samfundsfag ved Handelskolerne.

SAMFUNDSFAG
Hvordan er samfundsfag almendannende?
”Det almendannende ligger i, at vi introduce-

rer eleverne for samfundet uden for skolen. 

Indfører dem i samfundet og lærer dem at 

være aktive samfundsborgere.” 

Hvordan indtænker du almendannelse i din 
undervisning?
”Jeg prøver fra første færd at få dem til at 

forstå, hvordan man diskuterer også med 

mennesker, der kommer fra helt andre livs-

vilkår eller segmenter. Og så ser jeg det som 

min fornemste opgave at mene det modsatte 

– være deres faste opponent.”

Hanne Riisager, formand for Foreningen af  

Lærere i Samfundsfag ved Handelsskolerne
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BIOLOGI
Hvordan er biologi almendannende?
”Eleverne bliver forberedt på det samfund, 

vi har omkring os. Vi gør elever bevidste 

om vigtige emner som klima, miljø, krop, 

seksualitet, fedme, sundhed og sygdom. 

Eleverne bliver klædt på til kritisk at vur-

dere de mange dagsordener på området.”

Hvordan indtænker du almendannelse i 
din undervisning?
”Jeg får dem til at bruge deres nyerhver-

vede viden i samfundet. De skal debattere 

etik med psykiatere og læger. Eller på 

universitetet for at deltage i diskussioner  

om gensplejsning.” 

Svend Erik Nielsen, formand for Biologi-

lærerne ved de gymnasiale uddannelser 

DE KLASSISKE FAG
Hvordan er de klassiske fag almendannende?
”Mine fag udgør en vigtig del af almendannelse, 

dog ikke alene, men sammen med de øvrige 

fag. Fagene bidrager først og fremmest til 

sprog og kulturforståelse.”

Hvordan indtænker du almendannelse i din 
undervisning?
”Jeg har måske som mange andre klassikerlæ-

rere nogle tekster og begreber, som eleverne 

simpelthen SKAL lære om. Kanon har været 

lidt forkætret, men i forhold til de klassiske 

fag giver kanon mening. Der er nok nogle faste 

highlights, som vi alle læser med eleverne.” 

Jens Refslund Poulsen, formand for 

 Klassikerforeningen

DANSK
Hvordan er dansk almendannende?
”Almendannelse handler om at møde verden 

åbent og kende til andre synspunkter.  

Dansk er almendannende, fordi eleverne  

her møder andre verdener – både andre  

verdener historisk, men også andre måder  

at tænke på.”

Hvordan indtænker du almendannelse i din 
undervisning?
”Selvom dansk ikke længere er så stort et  

litteraturfag som tidligere, så forsøger jeg  

at vise eleverne en hel masse litteratur. Der 

er også almendannelse i at lære at nuancere 

og afkode sproget.” 

Claus Nielsen, formand for Dansklærer - 

fore ningen

TEM
A

MATEMATIK
Hvordan er matematik almendannende?
”På fire niveauer: Som borgermatematik, 

for eksempel statistik. Argumentationen er 

en anden almendannende del af matematik-

ken. Som tredje niveau vil jeg nævne mate-

matikhistorien og sidst, men ikke mindst, 

kendskab til modeller.”

Hvordan indtænker du almendannelse i din 
undervisning?
”Jeg introducerer altid et matematikbegreb 

med et eksempel fra historien eller samfun-

det. På den måde får jeg bygget et funda-

ment op hos eleverne, og de forstår,  

at matematik ikke er opstået af ingenting.” 

Olav Lyndrup, formand for Matematik-

lærerforeningen
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D  annelsesbegrebet er i 
færd med at blive knyttet 
til medborgerskab. Det 
sker blandt andet som 
konsekvens af, at vi er et 

mindre homogent samfund end tidli-
gere, fortæller Ove Korsgaard, profes-
sor ved Danmarks Pædagogiske Uni-
versitetsskole, Aarhus Universitet, 
hvor han forsker i dannelse, folkeop-
lysning og medborgerskab.

”Der er nu så stor variation i kul-
turel baggrund og religiøs og seksuel 

orientering, at vi i stigende grad spør-
ger: Hvad bør vi have tilfælles på 
tværs af de her forskelle? Et oplagt 
svar er: Vi bør være fælles om at være 
borgere i det samme samfund,” siger 
Ove Korsgaard.

Almendannelse har bevæget sig fra 
i 1800-tallet at være tæt knyttet til 
græsk sprog og kultur til senere at 
være domineret af dansk sprog og lit-
teratur. At have læst klassikerne i 
dansk litteratur var et tegn på dan-
nelse. Falkenstjerne blev en kanon, 

som blev brugt i hele skolesystemet. 
I 1970’erne gjorde man op med årtiers 
dannelsestænkning. Man gjorde op 
med, hvad der blev kaldt Falkenstjer-
netyranniet. Forbindelsen mellem 
selvdannelse og almendannelse blev 
kappet, forklarer Ove Korsgaard. Man 
lærte, at selvdannelse er det samme 
som dannelse.  

”Hvert enkelt individ skulle udvikle 
sin egen individualitet. For kun med 
selvstændige individer kunne vi få et 
levende demokrati,” forklarer han.

FRA KLASSISK  
DANNELSE TIL  
MEDBORGERSKAB

Det pluralistiske samfund har presset det klassiske dannelsesbegreb ud.  
Nu er almendannelse tæt knyttet til demokratiet, fortæller professor Ove Korsgaard.
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 Jeg betragter 
demokratikanonen 
som den form for 
kanon, som er mest  
i overensstemmelse 
med det, der er behov 
for af almendannelse  
i hele den samfunds-
mæssige sammen-
hæng.
 
Ove Korsgaard, professor, Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, 
Aarhus Universitet 

TEM
A

For at knytte de selvdannede individer 
til samfundet rykker demokrati som livs-
form ind som almendannelse. Demokrati 
blev indføjet i folkeskolens formålspara-
graf i midten af 1970’erne.    

Demokrati frem for litteraturkanon
Almendannelse er ifølge Ove Korsgaard 
ikke blevet mindre relevant med tiden. Et 
samfund kan stadig kun eksistere, hvis 
der er en vis grad af enighed om grund-
læggende værdier og normer. Det skal 
almendannelse være med til at sikre.

”Som voksen er man i ethvert samfund 
og til enhver tid nødt til at præge den 
opvoksende generation og indføre den i 
nogle grundlæggende normer og værdier,” 
siger Ove Korsgaard og fortsætter: 

”En forudsætning for et demokratisk 
samfund er, at individet udvikler sig til 
at blive en selvstændig og samfundsan-
svarlig person. Det kræver et dannelses-
begreb, der knytter en forbindelse mellem 
selvdannelse og almendannelse.” 

Som samfundet ændrer og udvikler sig, 
er det naturligt, at også dannelsesbegre-
bet ændrer sig med. Da vi levede i en for-
holdsvis homogen kultur, var det danske 
sprog og litteratur mediet til almendan-
nelse. Siden blev almendannelse til en 
form for demokratisk dannelse. Efter 2000 
er der blevet udarbejdet en række kanoner 
som svar på behovet for almendannelse. 
Kritiske røster har ment, at de forskellige 
kanoner har forsøgt at fastholde almen-
dannelse, som den altid har været. Ove 

Korsgaard kan til dels godt forstå kritik-
ken.

”Man kan godt sige, at litteraturkano-
nen har restitueret Falkenstjerne og for-
søgt at fastholde et mere klassisk dan-
nelsesbegreb,” siger han. 

Men Ove Korsgaard understreger sam-
tidig, at kanoner kan være dynamiske 
akkurat som almendannelse. Og demo-
kratikanonen bør man ikke kimse ad:

”Jeg betragter demokratikanonen som 
den form for kanon, som er mest i over-
ensstemmelse med det, der er behov for 
af almendannelse i hele den samfunds-
mæssige sammenhæng,” siger Ove Kors-
gaard.  
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P  å pædagogikumuddannelsen 
har de sat mere fokus på al-
mendannelse. Det har de 
blandt andet gjort ved, at be-
grebet er blevet et særskilt 

emne både på modulet fagenes samspil 
og almen pædagogik 2.

”Vi forsøger at skærpe lærernes op-
mærksomhed på almendannelse og at 
fokusere på, hvilken mission vi er sat i 
verden for at løse,” fortæller Svende Claus 
Svendsen, pædagogisk leder på Midtsjæl-
lands Gymnasieskoler og underviser og 
ekstern lektor på teoretisk pædagogikum 
på Institut for Filoso , Pædagogik og Re-
ligionsstudier på Syddansk Universitet. 

Det øgede fokus på almendannelse er 
kommet efter reformen af gymnasiet og 
pædagogikum, og efter at alle de gymna-
siale uddannelser er ophøjede til at være 
almendannende. På pædagogikum ople-
vede de et behov for at øge synligheden 
af, at der hersker forskellige dannelsesi-
dealer på de forskellige gymnasiale ud-
dannelser. Lærerne skal være bevidste 
om, hvilket dannelsesideal uddannelsen 
lægger op til. Og hvilket dannelsessyn 
lærerne tager med ud i klasselokalerne.

”Vi ønsker, at det kommer frem i lyset, 
at uddannelserne har forskellige dannel-
sessyn, og anerkender, at hver dannel-
sesmission har en samfundsmæssig funk-
tion,” understreger Svende Claus 
Svendsen. 

Almendannelse i samspillet
Det studieforberedende element har æn-
dret ved det almendannende i gymnasiet. 
Hvor det studieforberedende skal sikre, 
at eleverne udvikler specialistkompeten-
cer på nogle områder, så de er så specia-
liserede, at de er rustet til universitetet, 
så skal det almendannende sikre bredden 
i elevernes viden, fortæller Steen Beck, 
lektor på Institut for Filoso , Pædagogik 
og Religionsstudier på Syddansk Univer-
sitet. 

”Hvor almendannelse i en lang periode 
i det 20. århundrede var et relativt stabilt 
begreb med udgangspunkt i traditioner, 
så er almendannelse nu om stunder de-

neret som en parathed til at beskæftige 
sig med, hvad der er oppe i tiden,” siger 
Steen Beck, der har ansvaret for forsk-
ningsdækningen af de almene pædago-
giske kurser.

Det er summen af alle fagene på de 
gymnasiale uddannelser, som skal sikre 
elevernes almendannelse. Selve fagsam-
mensætningen i det almene gymnasium 
har været stabil. Udviklingen er nærmere 
sket inden for fagene. I stedet for at indføre 
nye fag, så har man indført samspil. Dette 
samspil handler i virkeligheden om at 
gribe det nye frem for at have en fast de-

nition. Fagene skal være elastiske og i 
stand til at arbejde på kryds og tværs, 
forklarer Steen Beck.

”Almendannelse er ikke længere i fa-
genes selvforståelse, men yttet til fagenes 
grænse ader og samspillet mellem fa-
gene,” fortæller han. 

Det er ifølge Steen Beck den ene side 
af almendannelse i de gymnasiale ud-
dannelser. 

”Der er også en tendens i retning af, at 
man måske ikke længere har en forvent-
ning om, at det almendannende betyder 
det, som alle ved,” siger Steen Beck.

Den tendens ser han i studieretninger, 
der tones til specielle emner. Det betyder, 
at gymnasiet går i retning af specialisering 
og delvist har opgivet tanken om, at alle 
skal lære det samme. 

Almendannelse i læreplaner
I drøftelsen af almendannelse inddrager 
de på det teoretiske pædagogikum teori 
og politiske indlæg. Teoretisk er der især 
tre dannelsesforestillinger, som danner 
ramme om diskussionerne: Dikotomien 
mellem de materiale og de formale dan-
nelsesforestillinger, men også Klafkis ka-
tegoriale dannelsessyn belyses. 

”Klafkis påstand er, at eleverne har 
brug for den kategoriale dannelse, som 
er dannelse, hvor man forstår at smelte 
den materiale og den formale dannelse 
sammen. Den passer meget godt til gym-
nasieskolen efter reformen,” siger Svende 
Claus Svendsen.

Også læreplanerne bliver genstand for 
pædagogikumkandidaternes granskning 
af almendannelse. 

”Lærerne skal lære at afkode lærepla-
nerne. For her bliver de sat til forskellige 
ting. Dannelse har mest med kompetence-
målene at gøre, hvor målene for kernestof 

UDDANNELSERNE  
HAR FORSKELLIGE  
DANNELSESIDEALER
Engang var der en forholdsvis fast de nition af almendannelse. Nu jonglerer lærerne 
med forskellige dannelsessyn, alt efter hvilken gymnasial uddannelse de underviser på. 

 JVi ønsker, at det kommer 
frem i lyset, at uddannelserne 
har forskellige dannelsessyn.

N
Svende Claus Svendsen, ekstern lektor,  

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier  
på Syddansk Universitet
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går mere i retning af specialisering,” siger 
Svende Claus Svendsen.

Amatørlærere
Idéhistorikeren Lars Geer Hammershøj har 
i et tidligere nummer af Gymnasieskolen 
kritiseret gymnasiets syn på almendan-
nelse for at være forældet. Han foreslår 
blandt andet, at man åbner op for nye al-
mendannende fag. Steen Beck er dog uenig. 
Han mener ikke, at man kan sige, at der 
er noget i vejen med fagene i gymnasiet. 
Steen Beck frygter, at hvis man åbner op 
for mange nye fag, så vil det resultere i en 
udvanding af fagene, i forhold til hvilke 
substanser man arbejder med i fagene. 

”Hvis vi skaber for store fag, kan det hele 
ende i amatørisme. At underviserne dybest 
set ikke ved nok om fagene,” siger Steen 
Beck. 

Han er tilhænger af, at der i gymnasiet 
er en vis mængde fag, så lærerne fortsat 
kan have specialistkompetencer til både at 
undervise og til at sætte fagene i spil i for-
hold til andre fag.

”Jeg tror på, at den nuværende model 
med en forholdsvis specialiseret fagrække 
er mest ideel, hvis man vil sikre, at fagene 
praktiseres på et højt professionelt niveau,” 
siger Steen Beck. 

”Konsekvensen af det faglige samspil er 
netop, at det almendannende bliver knyt-
tet til et mere dynamisk arbejde med tidens 
emner på tværs af fagene,” siger Steen 
Beck.

Selvom begrebet almendannelse er under 
forandring, så holder de på pædagogikum 
også fast i almendannelses spidskompe-
tence.  

”Vi er meget bevidste om at tænke i et 
samfundsperspektiv. Lærernes fokus bør 
være: Hvilke kompetencer skal vi give frem-
tidens unge med, så de kan begå sig som 
kloge samfundsborgere,” siger Svende 
Claus Svendsen.  

Autentiske eksaminer og voteringer
i deres fulde længde.

To eksaminer på hver DVD.

 Almen studiefor eredelse
 Dansk
 istorie
 ldtidskundska
 s kologi 
 ngelsk A
 T sk 
 amfundsfag A
 amfundsfag 
 atematik A
 sik A
 sik 

 Dansk
 ngelsk 
 s kologi 

Virksomhedsøkonomi
International økonomi

rhvervsret
Afsætning

ngelsk A
amfundshistorie    

Det Internationale mråde    
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Resultaterne af overenskomstforhand-
lingerne på det private arbejdsmarked 
triller stille og roligt ind, og når du 
læser dette, er alle forhandlingerne 

formentlig i hus. Alle er klar over, at der skal 
forhandles, til der nås et resultat. Kon ikt i 
den nuværende økonomiske situation har ikke 
været et reelt scenarie. Samtidig 
er det ikke just prangende re-
sultater med historisk små løn-
stigninger på godt en procent 
per år og ændringer, som mere 
eller mindre er omkostningsneu-
trale. Det er næppe nok til at 
sikre reallønnen.

Presset på den o entlige sek-
tor er ikke blevet mindre. Hvis 
vi havde troet, at regeringsskif-
tet ville betyde mindre pres på 
de o entlige OK-forhandlinger 
næste forår, tror jeg desværre, at vi bliver skuf-
fede. Vi må forvente, at de smalle private OK-
resultater og den alvorlige økonomiske situation 
med kæmpe o entligt underskud og høj (aka-
demiker)arbejdsløshed bliver rammesættende.

Forventninger til OK 13
OK 11 for st hf er først færdigredigeret i fe-
bruar 2012, og alle væsentlige ændringer træ-
der i kraft til august. Der er tale om ganske 
markante ændringer i arbejdstidsaftalen. Der-
for er det naturligt at give den nye overenskomst 
en chance for at komme til at fungere i form 
af nye lokalaftaler på skolerne. I hovedbesty-
relsen mener vi derfor ikke, at GL skal stille 
arbejdstidskrav til de kommende forhandlinger 
på st hf. Vi skal bruge ressourcerne på at få 
implementeret OK 11 på en god måde – både 
for lærerne og for skolerne.

Samtidig blev det ved OK 11 aftalt, at Børne- 
og Undervisningsministeriet og GL sammen 
skal gennemføre en undersøgelse af lærernes 
arbejdstid. Undersøgelsen er endnu ikke iværk-
sat, men fordelen herved er, at den så først 
gennemføres, når OK 11 er ved at blive imple-
menteret, og dermed kan give et reelt billede 
i forhold til den nye arbejdstidsaftale.

Derfor er det ikke seriøst, hvis Finansmini-

steriet, som den borgerlige nansminister lan-
cerede umiddelbart efter OK 11, vil ud i nye 
arbejdstidsforhandlinger ved OK 13. Vi må 
kende resultatet af den fælles undersøgelse 
forinden, og OK 11 skal have lov til at stå sin 
prøve på skolerne.

Hvad skal der ske nu?
Hovedbestyrelsen har i februar 
indbudt tr’er og tr-suppleanter 
fra alle gymnasieuddannel-
serne til optaktsmøder om OK 
13. Samtidig har vi opfordret 
til (og udsendt materiale til), 
at tillidsrepræsentanterne hol-
der møde med medlemmerne 
om OK 13 inden repræsentant-
skabsmødet 25. april 2012, 
hvor der skal tages stilling til, 
hvilke krav GL skal stille ved 

OK 13-forhandlingerne. Hovedbestyrelsen del-
tager gerne i skolemøder.

Hovedbestyrelsens holdning er, at GL som 
fagforening sammen med de øvrige AC-orga-
nisationer naturligvis skal stille lønkrav og 
for eksempel krav om bedre arbejdsmiljø 
og tr-vilkår. Grundlæggende skal vi fast-
holde vores fokus på, at vi vil have at-
traktive arbejdspladser. Det bliver også 
et fælles AC-perspektiv.  

Gorm Leschly,  
GL’s formand

På vej mod OK 13

GL skal 
 ikke stille 
arbejdstidskrav  
til de kommende 
forhandlinger  
på stx/hf.
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THAILAND RUNDREJSE FOR DEN EVENTYRLYSTNE  13 ELLER 17 DAGE
Afrejse 2012: 19.7

Prisen inkluderer: Fly tur/retur København-Bangkok med SAS (mulighed for gratis 
provinstilslutning fra Aalborg eller Aarhus. Begrænset antal pladser) inkl. alle 
skatter & afgifter Udflugter, transport og entréer jf. program. Indkvartering i 
dobbeltværelse (v. 2 personer) 10 nt. rundrejse på 3 og 4 stjernede hoteller

Morgenmad, 9x frokost og 4x aftensmad Engelsktalende lokalguider, dansk 
rejseleder.

Tag med til det autentiske nordvestlige Thailand og forlæng rejsen med hele fire 
nætter i den kongelige ferieby Hua Hin.

REJSEKODE: GS

 Læserre
jse

r 

     
i sa

marbejde medGy
mna

sies
kole

n

Din personlige rejse 
begynder på 
Team-benns.com

Det Oprindelige Thailand

12.990,-
pr. person

SUPERPRIS

med dansk

rejseleder

fra kr. 

Rejsen dag for dag:

Dag 1:  Danmark. Afrejse til Bangkok.
Dag 2:  Bangkok. Ankomst, velkomstmiddag.
Dag 3:  Bangkok. Cykeltur og gyldne templer.
Dag 4:  Bangkok. Togtur, sejltur, templer.
Dag 5:  Bangkok-Ayutthaya. Sejltur, byrundtur.
Dag 6:  Ayutthaya-Mae Sot. Flot natur, marked
 og liggende Buddha.
Dag 7:   Mae Sot-Chiang Mai. Natur, regnskov, 
 rismarker og små landsbyer
Dag 8:  Chiang Mai. Sejltur på Ping-floden, Doi  
 Suthep-templet, tid på egen hånd.

Dag 9:  Chiang Mai-Mae Hong Son. Bjerg-
 landsbyer, bjergveje, jungle, rismarker.
Dag 10:  Mae Hong Son. Byrundtur, elefanttur,
 sejltur på Ping-floden, Karen-landsby.
Dag 11:  Mae Hong Son-Chiang Mai. Teplantager,
 små bjerglandsbyer og bjergkørsel.
Dag 12:  Chiang Mai-Hua Hin/Danmark
Dag 13:  Hua Hin. Sol, strand og vand. På egen
       -15:  hånd. Tilkøb af udflugter.
Dag 16:  Hua Hin-Bangkok. Hjemrejse.
Dag 17:  Danmark. Ankomst til Danmark

Tillæg for 
enkeltværelse: 

Kr. 1.400,-

Kontakt Torben
Tlf.: 65 65 65 60
asien@team-benns.com
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Leverpostejmadder,  

kaffe og snak. Lærerne 

på Aarhus Katedralskole 

holder frokostpause.
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GL inviterer løbeglade gymnasielærere til  
at deltage i DHL-stafetten:

Hvert hold består af 5 løbere, og hvert hold kan stille med 

maks. 3 heppere fra samme skole. En af deltagerne er holdle-

der og har dermed kontakten til GL.

Ved deltagelse af mere end 2 hold pr. skole koster det 720 kr. 

pr. ekstra hold.

For ikke-medlemmer er der deltagerbetaling på 500 kr. pr. 

person.

GL sørger for forplejning, GL-løbetrøje, opbakning, trøst m.m.

Holdlederen kan tilmelde et hold via GL’s hjemmeside med 

oplysning om skole, navne på deltagerne, fødselsdatoer, trøje-

størrelser mv.

Tilmeldingsfrist: Senest torsdag den 29. marts 2012.

LØB STAFET MED GL
MEDLEMSTILBUD:

Information fra 
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Troen på, at det kan lade sig 
gøre at ændre nogle ting, var 
det, der k Sandie Langer 
Christensen til at stille op til 
organisatorisk arbejde i Gym-

nasieskolernes Lærerforening. Først i det 
såkaldte stående udvalg for ikke-fastan-
satte (IFA) og derefter med det samme 
udvalgets repræsentant i hovedbestyrel-
sen.

”Jeg er ikke vokset op med en naturlig 
interesse for fagbevægelsen,” fortæller 
Sandie Langer Christensen, som siden 2.g 
på Rødkilde Gymnasium i Vejle har ar-
bejdet målrettet mod jobbet som gymna-
sielærer. Efter kandidateksamen i 2010 
er hun i dag ansat som årsvikar på VUC 
Vestsjælland Syd.

”Jeg meldte mig dog tidligt ind i GL, 
faktisk allerede inden jeg var færdig; jeg 
følte, at jeg burde være medlem. Og plud-
selig stod jeg i en situation som årsvikar, 
som jeg både for mit eget og andres ved-
kommende fandt uretfærdig. Så jeg be-
gyndte at nærlæse de ting, jeg k fra GL.”

Det, der for alvor gjorde udslaget, var 
imidlertid deltagelsen på et GL-seminar 
for ikke-fastansatte, hvor Sandie Langer 
Christensen k talt med både hovedbe-
styrelsesmedlemmer og sekretariatsmed-
arbejdere. Da k hun øjnene op for, hvad 
GL egentlig kan – og hvilke muligheder 
der ligger i systemet.

Mellem traditioner  
og relevans
Generationsskiftet på lærerværelserne, som Gymnasieskolen 
skrev om i seneste nummer, er også ved at nå ind i GL som  
organisation. Tre unge medlemmer kom ind i hovedbestyrelsen 
ved valget i december. Et godt tegn – og på tide, at der sker 
nogle ændringer, mener den yngste, 26-årige Sandie Langer 
Christensen.

”Jeg syntes ikke, at der blev gjort nok 
for årsvikarerne, og jeg havde lyst til at 
skabe ændringer. Jeg har fået en tro på, 
at det kan lade sig gøre. Jeg tror, at det 
handler meget om, at nogle ting, som er 
vigtige for mange af de unge, måske har 
været nedprioriteret, fordi de først de se-
nere år er blevet tydelige.”

Listesystemet umoderne  
og uigennemskueligt
Sandie Langer Christensen er generelt 
meget positiv over den modtagelse, hun 
og de to andre nye og unge medlemmer 
har fået i GL’s hovedbestyrelse, hvor en 
del af medlemmerne er ældre end hendes 
egne forældre.

”Der er da nogle tidspunkter, 
hvor aldersforskellene mær-
kes. For eksempel når 
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de taler om krisen i 90’erne og drager 
paralleller, tænker jeg: Da gik jeg i fol-
keskolen! Hvis jeg skal pege på forskelle, 
er det nok, at der kigges meget tilbage, 
mens jeg hellere vil se fremad. Jeg har 
måske en anden energi, fordi jeg ikke 
har samme bagage. Men jeg er blevet 
behandlet ligeværdigt og lyttet til,” siger 
hun.

Sandie Langer Christensen er selvføl-
gelig stadig ret ny i hovedbestyrelses-
sammenhæng, hvorfor der er mange 
ting, hun stadig ikke forstår i dybden. 
Nogle gange har hun spurgt om, hvorfor 
noget er, som det er, eller hvorfor ting 
gøres, som de gøres. Svaret har lydt: 
Traditioner.

”Nogle ting virker umoderne – men 
det er måske også noget af det, der gør 
en fagforening stærk. Det er, som om 
nogle ting beror mere på traditioner end 
relevans. For eksempel listesystemet, 
som jeg har svært ved at gennemskue, 
hvilket der også er mange medlemmer, 
der har ved eksempelvis hovedbestyrel-
sesvalg. Jeg kan da godt se nogle af for-
delene ved listerne, men i princippet 
mener jeg ikke, at de hører hjemme i en 
moderne hovedbestyrelse.”

Flere unge lærere
Hun mener, at der i forhold til den store 
andel af unge lærere, som efterhånden 
fylder meget i GL, bliver nødt til at ”ske 
et eller andet”. Både i forhold til at få 
gjort de nye generationer interesseret i 
det faglige arbejde og helt konkret. For 
eksempel bør GL kigge grundigt på TR-
strukturen og hele systemet omkring 
lokaludvalg og regionale netværk.

”Der bliver ere og ere lokale opga-
ver og dermed mere arbejde til TR. Det 
er svært for nogle; måske får de ikke den 
fornødne opbakning, måske er udfor-
dringerne for store, og arbejdet for stor 
en mundfuld.”

Sandie Langer Christensen var eksem-
pelvis chokeret over at nde ud af, at 
mange unge lærere først får tillæg efter 

ere års ansættelse – hun føler sig heldig 
selv at være ansat på en skole, hvor der 
er tillæg lige fra begyndelsen.

”Det bliver åbenbart ikke prioriteret 
alle steder. Det skal gøres attraktivt for 
unge at blive gymnasielærere, og en 
større adgang til lønmidlerne er selvføl-
gelig en del af det. Og så skal vi fokusere 
på den gode modtagelse af unge lærere. 
Der er nok ikke en enkelt rigtig måde at 
gøre det på, men mange har haft dårlige 
oplevelser med TR. Det er dog min for-
nemmelse, at der begynder at ske noget. 
Det hjælper, at GL sætter fokus på det i 
sin kommunikation med medlemmerne,” 
siger hun.

Selv om Sandie Langer Christensen er 
valgt ind for de ikke-fastansatte og der-
med først og fremmest har disses inte-
resse, har hun også en anden arbejds-
faglig passion, nemlig arbejdsmiljøet på 
skolerne.

”Derfor er jeg glad for, at jeg også har 
fået en plads i APU (GL’s arbejdsplads-
udvalg, red.). Jeg hører jo frustrationerne 
på lærerværelset – hele den her diskus-
sion omkring vores profession, hvordan 
vi får skabt de bedste forhold, er noget, 
der virkelig interesserer mig.”

Risikerer at ryge ud
Hun er imidlertid klar over, at hun hur-
tigt risikerer at ryge ud af GL’s hovedbe-
styrelse igen – hvis hun nu bliver fast-
ansat. Lidt et dilemma, om end hun ikke 
er i tvivl om den højeste prioritet.

”Jeg vil rigtig gerne fastansættes – 
men jeg føler allerede nu, at der er blevet 
åbnet op for en hel masse for mig i den 
her branche, og jeg kan godt nde på at 
stille op til et kommende hovedbestyrel-
sesvalg, hvis jeg bliver fastansat. Det 
giver en fantastisk mulighed for at sætte 
præg på sit fag som gymnasielærer. Må-
ske kunne jeg også på et tidspunkt tænke 
mig at blive TR.”

Det var i høj grad Sandie Langer Chri-
stensens egen TR, der k hende til at 
stille op til hovedbestyrelsesposten i IFA.  
Det, at hun er kommet i GL’s hovedbe-
styrelse, har helt automatisk bragt mere 
faglig snak ind på lærerværelset og fået 

ere til at interessere sig for GL.
”Vi skal have engageret ere af de 

unge. Kontakten til TR og den personlige 
kontakt til hovedbestyrelse og sekretariat 
betyder meget i den forbindelse, tror jeg 
– men den vigtigste årsag til at engagere 
sig er selvfølgelig, at man synes, at man 
kan gøre en forskel. Og jeg synes, at re-
aktionerne på de tiltag, vi unge i hoved-
bestyrelsen har bidraget med indtil vi-
dere, viser, at der er en lydhørhed – nogle 
har forstået, at der skal ske ændringer.  ”

 JDet skal gøres attraktivt for unge at 
blive gymnasielærere,  og en større adgang  
til lønmidlerne er selvfølgelig en del af det.

  Født i 1985

  Kandidat i dansk og italiensk 

fra Københavns Universitet 

i 2010.

  Ansat i årsvikariat på VUC 

Vestsjælland Syd i Slagelse.

  Valgt ind i GL’s stående 

udvalg for ikke-fastansatte 

(IFA), for hvilket hun er 

repræsentant i hovedbesty-

relsen.

OM
SANDIE LANGER 
CHRISTENSEN
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LUDUS 

 STUDIEADMINISTRATION

Mange anvendelsesmuligheder  
med LUDUS Web-spørgeskemaer 
Spørgeskemaer kan bruges af ele-
verne til at skaffe statistisk materiale 
til fag som f.eks. samfundsfag og 
psykologi, hvor muligheden for 
krydstabulering i LUDUS Web giver 
god baggrund for diskussion af 
hypoteser. Et fag som matematik 
kan have glæde af eksport af rådata 
med henblik på at træne matematisk 
efterbehandling.

Desuden kan spørgeskemaer bruges 
til evaluering af undervisningen  
samt  almindelige meningsunder-
søgelser på skolen, hvor muligheden 
for at generere et pdf-dokument 
med grafiske oversigter kommer til 
sin ret.

Elevens sagsmapper
I LUDUS kan en elev have to sags-
mapper. Den ene er journalen, som 
der kun er adgang til i det admi-
nistrative kernesystem. Den giver 
mulighed for at planlægge fremtidige 
påmindelser, ved f.eks. opfølgning af 
en elevs fravær. Den anden sagsmap-
pe ligger i LUDUS Web og kan gøres 
tilgængelig for lærere eller studievej-
ledere. Dermed kan personale følge 
med i f.eks. varsler, bagudrettet også 
ved skift af studieretning.  

Dynamiske studieplaner  
med LUDUS Web
Lærerteamet kan nemt vedligeholde 
klassens studieplan. Sammen  
med en beskrivende tekst viser 
LUDUS Web grafiske oversigter over 
forløb, arbejdsformer og fokus-
punkter på tværs af alle relevante 
moduler, og der er adgang til de 
detaljerede forløbsbeskrivelser med 
et enkelt klik.
 
Skolerne ejer selv deres data.  
Det betyder, at skolen har fri ad-
gang til sin LUDUS-database og 
desuden bestemmer, hvem der må 
få indsigt i data. 

CSC varetager gerne driften af 
LUDUS og garanterer dermed, at 
systemet altid er fuldt opdateret.

Bestil en gratis præsentation  
og demonstration af LUDUS  
på tlf. 36 14 70 70

Læs mere på www.csc.com/
sundhed      Løsninger     
Studieadministration

UDSKRIFTER

UDVEKSLING AF DATA  
TIL OG FRA LUDUS

udskrifter

mulige

OVERFØRSEL AF DATA 
FRA LUDUS

for Børn og Undervisning

LUDUS

planlægning

eksamensplan

smartphones

og lektier

flerfaglig prøve

DATA IMPORT

personregister
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Tanken om, at Manu Sareens 
datter kunne blive ingeniør, 
havde aldrig strejfet ham. 

Og hvis han ikke havde 
besøgt et projekt, hvor piger fra 8. 
klasse kommer i erhvervspraktik som 
ingeniør, havde han sikkert heller 
ikke fået tanken. Manu Sareen må 
erkende, at selv en ligestillingsmini-
ster har stereotype kønsopfattelser, 
når det gælder uddannelse.

”Jeg havde aldrig over for min dat-
ter nævnt muligheden for at blive in-
geniør, derimod har jeg snakket med 
min søn om, at min mors søsters mand 
er ingeniør og bor i USA og laver nogle 
fede ting. Jeg tror, vi som forældre 
ubevidst eller bevidst er med til at 
skabe kønsrollestereotyper specielt 
om uddannelsesvalg,” siger Manu Sa-
reen, der blev udnævnt som ligestil-
lingsminister i den nye regering.

Manu Sareens datter har ifølge ham 
selv i øvrigt ikke lyst til at blive in-

geniør, men ligestillingsmini-
steren vil meget gerne have, at 
andre piger går den vej, når de 
skal vælge uddannelse.

”Vi kommer til at mangle in-
geniører i fremtiden og bliver 
derfor nødt til at rekruttere fra 
andre lande, fordi vi rent faktisk 
kun rekrutterer fra det ene køn – 
nemlig drengene. Det er håbløst ikke 
at tænke pigerne med på det om-
råde,” siger Manu Sareen, da han 
tager imod på sit kontor på Slotshol-
men, hvor et maleri af hans tre børn 
står på gulvet og venter på at blive 
hængt op på væggen.

-
ger ikke gider være ingeniør, men til 
gengæld har de lyst til at blive så 
meget andet. Pigerne klarer sig bedre 
end drengene på ungdomsuddannel-
serne, og på de videregående uddan-

Ligestillingsdebatten har i mange år 
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Flere drenge skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse,  
læse til ingeniør. Ligestillingsminister  
Manu Sareen vil rette op på kønsmæssige  
uligheder i uddannelsessystemet. Samtidig  
vil han gøre op med, at debatten om  
ligestilling ofte bliver en skyttegravskrig.
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handlet om, at kvinderne halter efter 
mændene på en lang række områder, 
men når det handler om uddannelse, 
er det nu for alvor mændene, som er 
blevet det svage køn.

”Det er ikke i sig selv et problem, 

uddannelse. Men det er et problem, 
at der specielt på ungdomsuddannel-
serne er et stort frafald blandt dren-
gene, og at færre drenge kommer i 
gang med en uddannelse efter en 
ungdomsuddannelse. Det er bekym-

krise, fordi hvis du ikke har en ud-
dannelse, bliver det svært at få et ar-
bejde, og dermed vil mange få sociale 
problemer og blive marginaliseret.”

Brug for alle
Ministeren har for nylig bevilget 10 
millioner kroner til projekter, som 

-
domsuddannelse og senere en videre-
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gående uddannelse, eller til projekter, 
som bidrager til, at piger og drenge væl-
ger utraditionelle uddannelser i forhold 
til deres køn.   

Manu Sareen mener, det er et problem 
for den enkelte, men også for samfundet, 
hvis unge ikke får en uddannelse. Selv 
om mange er ledige nu, vil fremtidens 
jobmarked råbe efter mennesker med en 
uddannelse, mens de ufaglærte job i sti-
gende grad bliver outsourcet til udlandet.

37,2 procent af drengene med en gym-
nasial uddannelse er tre år efter ikke 
kommet i gang med en uddannelse, mens 
tallet er 29 procent for pigerne. Samtidig 
falder ere drenge fra på ungdomsud-
dannelserne, og næsten en tredjedel af 
eleverne på erhvervsuddannelserne falder 
fra, viser tal fra Danmarks Statistik. 

”Vi mister en masse menneskelige res-
sourcer, når specielt drengene ryger ud 

  Født 1967 i Indien. Kom til 

Danmark med sine forældre  

i 1970. Uddannet social-

pædagog og konfliktmægler.

  Var fra 1997 til 2007 kon-

sulent i Etnisk Konsulent-

team med særligt fokus på 

konfliktløsning i tvangsægte-

skabssager og generations-

konflikter.

  Medlem af Københavns 

Borger repræsentation for 

Det Radikale Venstre fra 

2002 til 2011. Blev medlem af 

Folketinget i 2011 og udpeget 

som minister for ligestilling 

og kirke og nordisk samar-

bejde i den nye regering.

  Har skrevet bogen Sådan 

undgår man frafald A-Z om 

frafald på ungdomsuddannel-

serne. Er desuden forfatter 

til børnebogsserien om Iqbal 

Farooq. 

OM
MANU SAREEN

af ungdomsuddannelserne,” siger Manu 
Sareen.

Når statistikkerne viser, at færre mænd 
tager en uddannelse og dermed forringer 
deres muligheder for at få en plads på et 
mere og mere specialiseret jobmarked, 
kaster det en rød tråd tilbage til folke-
skolen og måske ligefrem til daginstitu-
tionen, mener Manu Sareen, som tidligere 
har skrevet bogen Sådan undgår man 
frafald A-Z om frafald på ungdomsud-
dannelserne.

”Der er uden tvivl en gruppe drenge, 
som kommer ind i folkeskolen uden de 
forudsætninger, de skal have, for at gå i 
skole. Deres ordforråd er meget mindre 
end deres klassekammeraters. Det gælder 
både for de tosprogede drenge, men også 
for etnisk danske drenge fra lavere sociale 
klasser.” 

Hvorfor har drengene dårligere forud-
sætninger for at gå i skole?
”Når et barn begynder i skolen, er det 
samtidig hele familien, som begynder i 
skole. Mange forældre har ikke forudsæt-
ningerne for at hjælpe og støtte deres 
børn og sætte sig ned og læse lektier med 
dem. Det handler i høj grad om den so-
ciale arv.”

Det gælder vel både for piger og drenge?
”Alle børn vil gerne være noget, og hvis 
drengene klarer sig dårligt i skolen, puster 
mange af dem sig op og bliver urolige, 
og det kan have en negativt forstærkende 
e ekt. Derimod skaber mange piger sig 
en kultur om at sidde og lave lektier. 
Blandt de etniske piger bliver det meget 
tydeligt, fordi nogle af dem kommer fra 
hjem, hvor de ikke har så meget frihed, 

og så kaster de sig over lektierne,” siger 
Manu Sareen, som glæder sig over, at 
især mange piger med en anden etnisk 
baggrund i disse år bryder den sociale 
arv og er med til at trække kvinderne i 
en positiv uddannelsesretning.

Kvinder tjener mindre
Manu Sareen pointerer ere gange, at 
ligestilling for ham ikke handler om at 
udligne forskellene mellem kønnene. 
Manglen på ligestilling er først et pro-
blem, når det får konsekvenser for den 
enkelte og samfundet. Som for eksempel 
hvis mændene ikke får en uddannelse.

Ligestillingsministeren taler meget om 
drenge og mænd. Det betyder dog ikke, 
at han har glemt kvinderne. Ifølge ham 
er det et problem, at kvinderne på et livs-
forløb tjener mindre end mændene, at 
der er få kvinder i erhvervsbestyrelser, 
og at kvinderne – trods lange uddan-
nelser – tilsyneladende har sværere ved 
at blive professor, end mændene har. 

Manu Sareen er dog træt af, at ligestil-
lingsdebatten ofte resulterer i en kamp 
mellem kønnene.

”Jeg vil gerne gøre op med, at ligestil-
lingskamp kun er en kvindekamp, og jeg 
vil også gøre op med den negative lige-
stillingskamp, hvor der bliver gravet skyt-
tegrave. Jeg vil gerne have ligestillings-
kampen ind på midten og tale om, at 
ligestilling har en nytteværdi. Det hand-
ler ikke om at få x antal kvinder ind i 
bestyrelserne, det handler om, at ere 
kvinder i bestyrelserne betyder et større 
vækstpotentiale for virksomhederne,” 
siger Manu Sareen. 

Vi kommer til at mangle ingeniører i 
fremtiden og bliver derfor nødt til at rekruttere 

fra andre lande, fordi vi rent faktisk kun 
rekrutterer fra det ene køn – nemlig drengene.
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Der er uden tvivl en gruppe 
drenge, som kommer ind i folke - 
skolen uden de forudsæt ninger,  

de skal have, for at gå i skole.
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GODT RUSTET  
TIL KAMPEN FOR 
SPROGFAGENE
De seneste knap tre år er engelsklærer Inge-Lene 
Therkelsen blevet updateret på den nyeste forskning 
inden for sprogindlæring. Det har givet hende en 
”luksusværktøjskasse”, når det handler om at udvikle 
sprogundervisningen.
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Inge-Lene Therkelsen har brugt tre år 
på at læse og diskutere forsknings-
artikler om sprogindlæring med an-
dre undervisere på masteruddannel-

sen i fremmedsprogspædagogik.
 ”Det vigtigste har været at re ektere 

over forskningens resultater i forbindelse 
med vores egen hverdag i undervisningen 
og overveje, hvornår man kunne gøre no-
get anderledes og især, hvorfor man skulle 
gøre det,” siger Inge-Lene Therkelsen, der 
underviser i dansk og engelsk på Allerød 
Gymnasium.

For tre år siden lavede hun en evalu-
ering af sit arbejdsliv. Konklusion: Der 
manglede udfordringer. Derfor besluttede 
hun sig for at tage en master i fremmed-
sprogspædagogik på Københavns Univer-
sitet. 

”Før underviste jeg nok på samme måde 
i engelsk som i dansk. Jeg har tit tænkt, 
at der må da være nogen, der ved, hvordan 
man kan gøre det anderledes og mere op-
timalt. Min master har gjort, at jeg re ek-
terer mere over min måde at undervise på, 
og jeg har fået en stor interesse for den 
nyeste forskning på området.”

Hun præsenterede ideen for rektor til 
en MUS-samtale.

”Ledelsen her på skolen er meget åben 
over for tiltag, der kan bringe ny viden 
til skolen, så jeg k lov til at tage uddan-
nelsen,” siger Inge-Lene Therkelsen.

Mere lyst til sprog
Hendes afgangsprojekt handlede om, 
hvorvidt pædagogikum har en e ekt på 
sproglærerne.

”Jeg k re kolleger til at deltage, og 
meget tyder på, at det stimulerer og ud-
vikler. Det viste mig, at der er et potentiale 
for at udvikle sprogundervisningen hos 

nye lærere,” siger Inge-Lene Therkelsen, 
der synes, at hun er blevet en bedre vej-
leder for sine kolleger, og så er der kom-
met ere redskaber til.

”Jeg har fået en luksusværktøjskasse, 
jeg kan gribe til,” siger hun.

Nu har hun planer om at lave en stu-
diegruppe for sproglærere, hvor de kan 
inspirere hinanden og diskutere den ny-
este forskning på området. Det ville også 
være relevant at invitere sprogforskere til 
at holde oplæg for skolens sproglærere. 

”For et par år siden havde vi en lektie-
café i mundtlig engelsk. Den er nu lukket, 
men jeg vil gerne starte den op igen. Det 
behøver man ikke at have en master for 
at gøre, men jeg kan mærke, at lysten til 
at undervise i sprog er øget,” siger hun.

Forskning kan opruste sprogfag
Indholdet i den master, hun har taget, var 
de forskellige dele af sprogundervisnin-
gens kerneområder: teorier om sprogind-
læring, test og evaluering, tilrettelæggelse 
af undervisningen, it og sprogundervis-
ning, kulturpædagogik og sprogunder-
visning. 

”Kort sagt – teorier om, hvordan man 
lærer sprog, og en diskussion af de for-
skellige teoriers fordele og ulemper i for-
hold til undervisningens tilrettelæggelse 
og de faglige mål, vi skal nå,” siger hun.

Med færre og færre elever, der vælger 
sprogfag ud over engelsk, er der god brug 
for fornyelse, der kan løfte undervisnin-
gen.

”Det gør vores kompetencer i en globa-
liseret verden mindre. I den situation kan 
man vælge at stille sig tilfreds med, hvad 
man har, eller man kan forsøge at opruste 
og tage kampen op. Det vil jeg gerne være 
med til,” siger Inge-Lene Therkelsen, der 

ser sin master som en god ballast til at 
opruste sprogfagene ved at bringe den 
nyere forskning ind i en fornyelse af 
sprogundervisningen.
Større fagligt netværk
På masteruddannelsen gik hun sammen 
med andre studerende fra mange forskel-
lige steder i uddannelsessystemet. Den 
faglige indsigt i, hvordan man underviser 
i folkeskolen, på seminarier og universi-
tetet, har inspireret hende.

”Det har været spændende at høre om 
de udfordringer, de andre sprogfag står 
over for, og opdage, at selvom sprogene 
er forskellige, så er udfordringerne sådan 
set de samme. Jeg mærker en stor glæde 
ved at have fået et større fagligt netværk,” 
siger hun.

Bliver ikke forsker
Men på trods af at masteruddannelsen 
har åbnet hendes øjne for forskningens 
verden, kan hun ikke se sig selv som for-
sker på fuld tid.

”Jeg kunne godt tænke mig at lave min-
dre, afgrænsede forskningsprojekter, men 
jeg bliver aldrig forsker på fuld tid,” siger 
Inge-Lene Therkelsen og fortsætter:

”Det var en udfordring at blive reduce-
ret til en person, der skulle gå til eksamen, 
og det var anderledes at tænke forsknings-
mæssigt. Jeg har taget mine eksamener 
til tiden, og det har nogle gange betydet, 
at det ikke blev helt så godt, som jeg havde 
tænkt mig.”

Mens hun skulle lave sit afsluttende 
projekt, begyndte hun at undervise på en 
workshop i almen pædagogik. 

”Det var hårdt, og det er dejligt at være 
færdig med uddannelsen,” siger Inge-Lene 
Therkelsen. 

Uddannelsen er foregået over tre år med kurser og eksamener på Københavns Universitet. Inge-Lene  

Therkelsen har været på nedsat tid, 60 og 80 procent af sin normale arbejdstid, mens hun tog uddannelsen. Hendes 

arbejdsplads, Allerød Gymnasium, har givet støtte til kursusafgiften på 75.000 kroner. Uddannelsen er tilrettelagt 

i fællesskab af DPU/Aarhus Universitet og KU. Der er startet et nyt masterhold op sidste sommer, og du kan læse 

mere om uddannelsen her: http://mif.ku.dk/undervisning/Master_i_Fremmedsprogsp_dagogik_2010_endelig.pdf/
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SKEMAFRI

Nåå, det er så sødt, når små børn råber højt hurra 

til fødselsdage i klassen. Sprogforskere mener dog, 

at ordet stammer fra det tyske ”hurren”, som betyder at ile/få fart på, eller 

fra det russiske ”urá” i betydningen dræb! For udråbet var oprindeligt et 

kampråb for soldater i stormangreb.
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Hvilke tre  
kulturelle  
ting skal du  
og læserne  
opleve i  
marts?

1. Jeg skal i Cafe bio-

grafen i Brandts Passage 

i Odense, hvor jeg bor. Bio-

grafsalene er mindre end i 

de store biografer. Filmene 

er ofte lidt alternative, og 

caféen er rigtig hyggelig at 

spise i. Jeg skal helt sikkert 

se The Iron Lady (Jernla-

dyen), som er et biogra-

fisk drama om Margaret 

Thatchers liv. Bestemt ikke, 

fordi hun er en af mine 

politiske helte, men fordi 

hovedrollen spilles af Meryl 

Streep, som er en af mine 

yndlingsskuespillere. Hun 

har fået en oscar for rol-

len, og jeg er sikker på, at 

hun gør det fremragende. 

www.cafebio.dk 

2. Kunstbygningen Filosof-

fen (Filosofgangen 30) ligger 

skønt ved Munke Mose. Fra 

29. marts til 15. april udstiller 

kunstnersammenslutningen 

Den Fynske Forårsudstilling 

spændende kunst af lokale 

kunstnere. Det er gratis at be-

søge udstillingen. Bagefter kan 

man gå en tur igennem mosen 

og besøge mit lokale værtshus 

Carlsens Kvarter (Hunderupvej 

19), hvor man kan nyde en eller 

flere af deres mange belgiske 

specialøl eller spændende øl fra 

forskellige især fynske mikro-

bryggerier. kortlink.dk/akhs

3. Jeg vil også meget 

gerne se musicalen Next to 

Normal på Nørrebro Teater 

i København. Ifølge anmel-

delsen i Fyens Stiftstidende 

er forestillingen en stærk 

og hjertevridende oplevelse, 

som sætter nye standarder 

for musical, både hvad angår 

handling, udtryk og musik. Det 

anderledes er, at den skildrer 

psykisk sygdom ved hjælp af 

en letbenet musikalsk genre. 

En af hovedrollerne spilles af 

Cecilie Stenspil, som både er 

en fantastisk dygtig skuespil-

ler og en glimrende sanger. 

I øvrigt er hun uddannet på 

Skuespillerskolen i Odense. 

kortlink.dk/akhv

Navn: Ruth Højbjerg    Alder: 63 år    Skole: Fredericia Gymnasium   

  FAG: Tysk og engelsk

turguidenturguidenkultkult

Armhulenh

Lykken er fede øser og lækre kæ...vinder. Allerede fra 

24. marts popper bilmesserne op rundt omkring i landet. Her 

er fjerlette lamselår og tonstungt karosseri udstillet til glæde 

for Danmarks drenge. Hvis du bare MÅ prøvekøre et bæst af 

en Lamborghini Gallardo LP 560-4 e-gear, Ferrari 430 eller 

Peugeot Spider Cup-racer, så kan du betale dig til en tur på 

oplevelsesgaver.dk, bildroemme.dk eller smartbox.dk. Det er ren 

vildskab! Slagt sparegrisen, fedt dig til en fars dags-

gave, eller ønsk dig en tur i fødselsdagsgave. Find 

datoer for bilmesser på kortlink.dk/akw4. 

Ammestuene

Alle vakse husmødre elsker nye tricks! 
De dovne eller topstressede af slagsen kimser da 

heller ikke ad genveje til et lettere liv. Så tag for 

jer af retterne, damer, her er tre livsforlængende 

husmoderråd: 

1)  Er gryden brændt på? Hæld vaskepulver og lidt 

vand i, og lad den stå natten over.

2)  Lugter skoene af selvdød hamster? Fordel na-

tron i skoen, støvsug det op dagen efter.

3)  Er elpæren knust, så der kun er 

glassplinter tilbage 

i fatningen? Tryk 

en rå kartoffel mod 

glassplinterne, og drej 

forsigtigt.

Få mange flere tips på 

husmoderen.dk

a

r 

marts?

vildskab! S

gave, elle

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

* Svar: Mulan (1998). 

Vintippeti

Jeg har været en stor fan af den ar-

gentinske vinmager Nicolas Catena, siden jeg 

for cirka ti år siden havde fornøjelsen af at 

møde den ydmygge, lille troldmand og høre 

om hans produktion og visioner.

Catena betragtes af mange som ”kongen 

af malbec”, den drue, der er så karak-

teristisk for Mendoza-området i det 

vestlige Argentina.

Malbec er da også, hvad vi har fat i 

denne gang, nemlig Catenas Uxmal Se-

leccion fra 2009. Og den skuffer ikke, 

lad os med det samme slå det fast. Er 

man til smagfulde, fede oversøiske vine 

og malbecens fløjlsbløde vaniljepræg, 

finder man efter min mening ikke meget 

bedre vin til prisen.

Navnet Uxmal kommer fra den sagn-

omspundne maya-by på Yucatan-halv-

øen i Mexico, som har været inspiration 

for Catena i forbindelse med bygningen 

af familiens hovedvingård og vartegn, 

der netop er modelleret efter en maya-

pyramide.

Druerne til Uxmal Seleccion kommer fra 

forskellige områder i Mendoza, hvor det relativt 

tørre, solrige klima med forskellige tempera-

turzoner alt afhængig af højden giver 

optimale dyrkningsforhold afvinstok-

kene. Druerne har efterfølgende været 

lagret på både fransk og amerikansk 

eg. Vinen besidder en god kraft og 

fedme på trods af ”blot” 13,5 procent 

alkohol (så kan man jo drikke lidt 

mere uden at gå i gulvet…), og 

der er som nævnt tydelige strejf 

af vanilje blandet med bær og 

krydderier. Jeg vil næsten sige, at 

Uxmal Seleccion for en vin i denne 

prisklasse og med den stedtypi-

ske fedme alligevel besidder en 

elegance, der gør den velegnet til 

ikke bare kølige senvinteraftener, 

men også til forårets første hygge 

på terrassen, til grillen, til enhver 

kødret – eller bare til, når den 

udkårne skal kigges dybt i øjnene. 

Vælg selv.

Jeg sniger mig i hvert fald op på 

6 point her, for der er rigtig meget 

vin for pengene.

karakterskala
Kan bruges i væbnede 

konflikter som kemisk 

krigs førelse, eventuelt som 

erstatning for napalm.

Kan til nød drikkes på 

hverdage – men egner  

sig egentlig bedre som blan-

dingsprodukt i for eksempel 

sangria eller gløgg.

Kan serveres for 

mødre, svigermødre 

og andre familiemedlemmer, 

du gerne vil holde i skak – men 

alligevel ikke spilde din bedste 

vin på.

Kan serveres 

for venner eller 

overordnede, du gerne vil gøre 

indtryk på, men som intet som 

helst aner om vin.

Vinen kan uden 

betænkning 

serveres til bunga bunga-fester 

og lignende.

Andet glas 

drikkes 

stående under afsyngelse af det 

pågældende lands nationalsang.

Stor vin fra lille stor mand

Uxmal Seleccion Malbec 2009 koster 59,95 kroner v./12 flasker hos Phillipson Wine, 

www.phillipsonwine.com

go-Gadget!gGo-g

Foråret nærmer sig med hastige skridt. Snart skal vi plaske i lune ekso-

tiske og hjemlige farvande. Så fold svømmehuden mellem tæerne ud, og spar op 

til muligvis den sejeste svømmedims på denne side af Mælkevejen: En svømme-

maske med kamera/videofunktion. Optag og knips ned til 20 meters dybde. Tryk 

blot på udløserknappen på maskens kant. Et LED-lys fortæller dig, om kameraet er 

indstillet til fotos eller video, og man overfører via USB. Liquid Image Digital Underwa-

ter Camera Mask fås fra 450 til 2.000 kroner på nettet alt efter type. Se modeller her: 

kortlink.dk/akv4

jeg 

t

e

n

tu

o

ke

la

e

f

” Den blomst, der blomstrer i modgang,  
er den mest sjældne og smukke af dem alle.”

a-

er: 

35

Gym
nasieskolen  #4  2012



   OM

KRONIK

Knud Skovgaard Larsen 

er cand.mag. i historie og 

geografi. Han fik pæda-

gogikum på Kalundborg 

Gymnasium i 1982 og har 

undervist i samfunds-

fag, samtidshistorie og 

international økonomi på 

hhx fra 1983, været TR 

siden 1988 og har siden 

1995 været medlem af 

GL’s områdebestyrelse 

for erhvervsgymnasier 

og -akademier, som han 

i 2003 blev formand for. 

Medlem af GL’s overens-

komstudvalg siden 2003.

KNUD  
SKOVGAARD 

LARSEN 

Den uendelige  
historie om  
hhx-taxameteret
Det er særdeles tilfredsstillende, at Folketinget har vedtaget et loft på 28 
elever i gennemsnit per klasse. Ikke mindst på hhx må dette loft hilses 
velkommen, idet klassekvotienten i gennemsnit har ligget på omkring 
30 per nystartet klasse gennem mange år. Selv efter den historisk store 
forhøjelse af hhx-taxameteret på cirka 5.000 kroner per elev i 2008.

F  ra lederside har de høje 
klassekvotienter været øko-
nomisk begrundet med 

henvisning til, at hhx får et la-
vere taxametertilskud end stx og 
htx, og derfor er det ikke så un-
derligt, at debatten om hhx-ta-
xameteret er blusset op igen.

En af mine unge kolleger un-
drede sig over nogle tal, der vi-
ste, at en hhx-elev udløste cirka 
10.000 kroner mindre end en 
stx-elev. Med de mange gymna-
siefremmede elever burde det 

være hhx, som k mest, konsta-
terede hun undrende. Men det 
er desværre ikke den slags ratio-
nelle grunde, der ligger bag stør-
relsen af de enkelte taxametre. 
Størrelsen af de enkelte taxame-
tre skal nærmere ses som resul-
tatet af en historisk udvikling, 
hvor kampen om ressourcer er 
blevet udkæmpet under forskel-
lige forhold. Dels i amterne, hvor 
de almene gymnasier var place-
ret i ere årtier, indtil de i 2007 
overgik til statsligt selveje og 

taxameter nansiering, og dels i 
statsligt regi, hvor hhx og htx 
har ligget hele tiden og været 
taxameter nansieret siden 1991.

Hhx-taxameter i 1991
Da hhx overgik fra det såkaldte 
bevillingssystem, hvor ministe-
riet gav den enkelte skole ret til 
at oprette et bestemt antal klas-
ser og dermed ret til at afholde 
de dermed forbundne udgifter, 
til det såkaldte taxametersystem 
i 1991, var udgangspunktet for 
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1) Nogle tror, at årsagen til, at hhx-lærernes gennemsnitlige bruttoløn er lavere end stx-lærernes, er GL’s manglende indsats ved overenskomstforhandlingerne. 

Som det fremgår af tabellen, forholder det sig derimod således, at den centralt aftalte basisløn for erhvervsgymnasielærerne er højere end stx- og hf-lærernes. 

Når lønnen på de to områder sammenlignes, skal man dog være opmærksom på, at bufferen på plus/minus 80 timer på erhvervsgymnasierne betyder mindre over-

tidsbetaling, og det blev kompenseret ved en forhøjelse af undervisningstillægget, som i dag udgør cirka 800 kroner per måned. Den reelle forskel er altså mindre, 

end tabellen viser. Når stx-lærerne brutto tjener mere end erhvervsgymnasielærerne, skyldes det, at den lokale løndannelse er større på de almene gymnasier.

beregningerne de faktisk af-
holdte udgifter i 1988. Under-
visningstaxameteret for hhx 
fremkom således ved, at de sam-
lede udgifter til undervisningen 
i hele landet blev divideret med 
antallet af samtlige elever i 
1988. Umiddelbart en rationel 
måde at beregne et taxameter 
på. Bare ikke for hhx.

Problemet var nemlig, at hhx 
allerede op gennem 1980’erne 
var plaget af meget store klasser, 
for eksempel var der 33 elever i 
min første hhx-klasse i 1983. Da 
jeg fra min tid på stx var bekendt 

med regelen om et samlæsnings-
honorar ved mere end 28 elever 
i klassen (som AC på skammelig 
vis solgte mod GL’s vilje i 1999), 
troede jeg, der var sket en fejl. 
Men nej, en sådan regel fandtes 
ikke på det erhvervsgymnasiale 
område. Til min store undren 
erfarede jeg senere, at det ikke 
var usædvanligt med over 33 
elever i klasserne. I et enkelt til-
fælde var der 41 elever!

Hhx-undervisningstaxamete-
ret var således allerede fra føds-
len for lavt. I hvert fald når der 
blev anlagt kvalitetsmæssige 

betragtninger, hvor læreren 
skulle levere undervisning, der 
tog udgangspunkt i elevernes 
forskellige behov og ønsker.

Selvom der på htx kunne n-
des eksempler på relativt store 
klasser i 1980’erne, var der i 
gennemsnit færre elever per 
klasse. Og selvom der ikke var 
et samlæsningshonorar på htx, 
var klasserne endog mindre end 
på stx.

Set i lyset af hvor utroligt 
svært det er at få Folketinget til 
at hæve et taxameter, er det ær-
gerligt, at handelsskolernes di-

rektører planlagde med de ab-
normt store klasser i 1980’erne. 
Det skal dog understreges, at 
nogle skoler holdt fanen højt og 
ikke tillod mere end 28 elever 
per klasse.

 Eftersom skolerne ikke havde 
økonomiske gevinster ved at 
danne store klasser under bevil-
lingssystemet, kan det undre, at 
man negligerede ulemperne. En 
del af forklaringen er formodent-
lig, at mange ledere med god 
grund var utilfredse med, at Un-
dervisningsministeriet med Ber-
tel Haarder (uden tvivl den mest 
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nærige i embedet nogensinde) 
ved roret ikke bevilgede det an-
tal klasser, skolerne ansøgte om. 
En måde at protestere og vise det 
faktiske behov var derfor at op-
tage alle kvali cerede ansøgere 
– selvom det gav alvorlig træng-
sel i klasselokalerne. Et andet 
argument var, at det var synd for 
de unge, at de ikke kunne få de-
res ønskeuddannelse. Forståelige 
argumenter. Men på den lange 
bane har hhx-taxameteret lidt og 
lider stadig under de meget store 
klasser i 1980’erne.

En interessant konsekvens af 
Bertel Haarders nærighed var i 
øvrigt, at det, staten sparede på 
hhx, måtte amterne i en vis grad 
betale til hf. En rektor for et al-
ment gymnasium og hf-kursus 
kunne således oplyse, at de mod-
tog ansøgere til en hel hf-klasse, 
der egentlig havde søgt om op-
tagelse på det nærliggende han-
delsgymnasium. Selvom ansø-
gerne var kvali cerede, var de 
blevet afvist, fordi handelsgym-
nasiet ikke k lov til at oprette 
mere end to klasser og ikke ville 
acceptere mere end 28 i hver 
klasse. 

En positiv gevinst ved taxa-
metersystemet var, at beslutnin-
gen om antal klasser blev over-
ladt til skolerne, hvorefter alle 
kvali cerede ansøgere til hhx 

k deres ønske opfyldt.

Frafald presser økonomien
Da hhx blev oprettet, var det en 
2-årig uddannelse, der blev byg-
get oven på handelsskolernes 
1-årige erhvervsfaglige grundud-
dannelse. Da gymnasialiserin-
gen af hhx påbegyndtes i 1995, 
blev den 3-årig i lighed med stx 
og htx. Det længere forløb betød 
naturligvis en styrkelse af ud-
dannelsen. Ikke mindst fordi der 
samtidig blev stillet krav om, at 
alle lærerne skulle have akade-

misk kompetence – undtagen i 
tre fag på første år (fra 2005 skal 
alle lærere dog have akademisk 
kompetence).

Ulempen ved overgangen til 
det 3-årige forløb var, at frafalds-
problemet voksede med et deraf 
følgende pres på den i forvejen 
skrøbelige økonomi. Fordelen 
ved det 2-årige forløb var isoleret 
set, at eleverne gennem det 
1-årige grundforløb havde fået 
en god fornemmelse af pro lfa-
gene på hhx. De havde desuden 
fået en vennekreds på skolen og 
i nogle tilfælde haft deres kom-
mende lærere på hhx. Ansøgerne 
var med andre ord parate til de 
to år på hhx, og da skolerne sam-
tidig havde fået et ganske godt 
grundlag for at vurdere ansøger-
nes kvali kationer og studiemo-
denhed, blev mængden af fejl-
valg mindre, og derfor var 
frafaldet ikke så markant, som 
det blev under det 3-årige forløb.

Dertil kommer, at frafaldet, 
der primært sker inden for det 
første år, blev et større økono-
misk problem, fordi de reduce-
rede klasser efter reformen i 
1995 fortsatte i to år. Før refor-
men var det kun et år.

Hhx-taxameteret forhøjes 
Efter ere forsøg i 1990’erne lyk-
kedes det leder- og lærerorgani-
sationer at få Folketinget til at 
hæve hhx-taxameteret i ere 
omgange i 2000, 2002 og mest 
markant i 2008 med 5.000 kro-
ner per årselev, hvilket var et 
historisk stort løft, selvom det 
skal påpeges, at lederforeningen 
Danske Erhvervsskoler (DE) med 
deres modelskole havde påvist, 

at der manglede 8.000 kroner 
per elev.

Overskud på hhx?
I 2010 fremlagde DE en revideret 
udgave af hhx-modelskolen, der 
til stor overraskelse – ikke 
mindst for GL – gav et overskud 
på 888 kroner per årselev. En 
nærmere analyse viser imidler-
tid, at overskuddet skabes via 
en sænkning af kvaliteten. De 
vigtige kvalitetsindikatorer med 
28 elever per klasse ved skole-
start, 109 minutter til forbere-
delse, afvikling og evaluering 
per lektion a 45 minutter og en 
rettefaktor på 0,1 er fornuftigvis 
fastholdt. Derimod er antallet af 
timer til øvrige opgaver reduce-
ret til 100 timer per lærer. Det 
var oprindeligt 180, og efter 
gymnasiereformen i 2005, hvor 
elevernes skriftlige arbejde blev 
reduceret, idet ressourcen skulle 
bruges til øget efteruddannelse 
af lærerne, burde det være 
mindst 210 timer i gennemsnit 
per lærer. I hvert fald hvis man 
ønsker efteruddannelse, lek-
tiecaféer, mentorordninger og 
andet, som bidrager til et godt 
studiemiljø og god undervisning.

Tid til gennemførelsesvejled-
ning er ligeledes reduceret i for-
hold til den tidligere centralt 
aftalte norm og væsentlige mere, 
end den beskårede opgavepor-
tefølje berettiger. 

Endvidere kan de faktiske sat-
ser for lærernes løn kritiseres. 
For cirka 15 år siden var der ikke 
nævneværdige lønforskelle for 
lærere på hhx, htx og stx, men 
i takt med at der er blevet åbnet 
op for større lokal løndannelse, 
er der opstået et misforhold, hvor 
to modsatrettede tendenser har 
gjort sig gældende.

På den ene side amterne, der 
i starten af 00’erne var bekym-
rede for ikke at kunne tiltrække 

kvali cerede akademikere til 
gymnasierne og derfor afsatte 

ere midler til lokal løndannelse, 
hvilket var et plus for stx. På den 
anden side den nærige stat og 
de i mange tilfælde ikke mindre 
nærige erhvervsskoledirektører, 
der ittigt begrundede deres af-
slag til lokale løntillæg med, at 
hhx-taxameteret ikke var stort 
nok. Og naturligvis giver taxa-
meteret en ramme, men lokal løn 
har desværre stået lavt på prio-
riteringslisten hos mange skole-
ledere. Og det er bekymrende for 
rekrutteringen og kvaliteten på 
længere sigt, at hhx-lærernes løn 
ligger nederst i det gymnasiale 
og det akademiske lønhierarki.1) 

Såfremt modelskolen blev ju-
steret i forhold til disse kritik-
punkter, er der et underskud på 
cirka 4.000 kroner per elev. Her-
til kommer så forholdet, som min 
unge kollega påpegede, med de 
relativt mange gymnasiefrem-
mede elever på hhx. Et ekstra 
tilskud i form af et læse-skrive-
taxameter, som GL har foreslået, 
vil give et yderligere løft i kva-
liteten.

Nej til forringelser
Der er næppe tvivl om, at loftet 
på 28 elever per klasse vil med-
føre, at der kommer et økono-
misk pres på mange handels-
gymnasier, men inden lederne 
starter en større massakre, bør 
man studere og tage udgangs-
punkt i hhx-modelskolen fra 
2010. Ud over de nævnte kvali-
tetsindikatorer er det ikke mindst 
værd at notere overskuddet på 
888 kroner per årselev. Det skal 
endvidere bemærkes, at hhx-
taxameteret i 2012 er øget med 
400 kroner i forhold til 2010, 
medens færdiggørelsestaxame-
teret er blevet 204 kroner højere. 
Disse stigninger skal dog ses i 
forhold til løn- og prisstigninger, 

 
 I stedet for at 

slås om eleverne bør 
man selvfølgelig slås 
for eleverne.
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men der er ikke væsentlige for-
skelle på de økonomiske rammer 
i modelskolens såvel ideelle som 
faktuelle forhold i 2010 og vir-
keligheden anno 2012.

 En anden måde at sikre kva-
liteten på er ved at spare på ud-
gifter til markedsføring, hvor 
handelsskolerne i gennemsnit 
bruger tre gange mere per års-
elev end de almene gymnasier. 
I stedet for at slås om eleverne 
bør man selvfølgelig slås for ele-
verne. Såfremt man brugte 
samme ressourcer på markeds-
føring som på stx, kunne der i 
gennemsnit anvendes cirka 700 

kroner mere per årselev på hhx-
undervisningen.

På hhx-modelskolen starter 
der 28 elever i hver klasse, men 
allerede efter det første år er der 
kun godt 24 tilbage, og blot 22 
elever får en studenterhue på, 
hvilket er lig med et frafald på 
22 procent. Tal, der desværre er 
virkelighed på mange skoler, 
men de demonstrerer samtidig 
det økonomiske potentiale, der 
ligger i et mindre frafald, såfremt 
der satses på kvalitet i undervis-
ningen og god vejledning.

En nedbringelse af et frafald 
på 22 procent til 15 procent be-

tyder en øget indtægt på cirka 
2,4 millioner kroner eller næsten 
3.500 kroner per årselev på en 
skole med samme størrelse som 
modelskolen.

Fremtidens hhx-taxameter
Den nye regering med Christine 
Antorini som minister for børn 
og undervisning har bebudet en 
ændring af taxametersystemet. 
Både af hensyn til de unge, der 
ønsker hhx, og de lærere og le-
dere, der skal bære undervisnin-
gen, må man håbe, at der anlæg-
ges nogle rationelle betragtninger, 
som sikrer et taxameter, der dæk-

ker de faktiske og rationelt be-
grundede omkostninger.

DE’s hhx-modelskole er et godt 
udgangspunkt, men taxameteret 
må forhøjes, så der kan tilføres 

ere ressourcer til lærernes ef-
teruddannelse, gennemførelses-
vejledning, lektiecaféer, mento-
rer og så videre. Og der skal være 
et større råderum til lokal løn-
dannelse. Ikke fordi hhx-lærerne 
elsker den lokale løndannelse, 
faktisk er den ret upopulær og 
giver anledning til uro på mange 
skoler, men fordi hhx-lærerne vil 
have en løn, som svarer til det, 
andre akademikere får.  

HHX-MODELSKOLE 2010

Formålet med hhx-modelskolen er at dokumentere undervisnings-

omkostningerne på et handelsgymnasium og dermed, om under-

visningstaxameteret er stort nok. Udgifter til skolens fællesom-

kostninger og bygningsdrift indgår ikke, idet disse omkostninger 

dækkes af andre taxametre.

Modelskolen bygger dels på nogle ideelle forudsætninger, og 

dels på nogle faktiske forhold på et handelsgymnasium med 9 

spor med i alt 639 elever. 

De ideelle forudsætninger, som for eksempel 28 elever per 

klasse ved skolestart, forberedelsesfaktor på 109 og rettenorm 

på 0,1, eksisterer ikke på alle skoler. 

De faktiske forhold, for eksempel løn, it-udgifter, materiale-

omkostninger, tid til øvrige opgaver og gennemførelsesvejled-

ning, er gennemsnitstal, som kan variere fra skole til skole. Dels 

fordi der prioriteres forskelligt, og fordi forudsætningerne er 

forskellige. For eksempel er der 11 lærere på aldersreduktion og 

6 lærere i pædagogikum ud af 55 lærere, hvilket er givne vilkår på 

nogle skoler.

Der regnes med en frafaldsprocent på 22 over hele forløbet, 

hvilket dels afspejler elevernes baggrund, og dels skolernes  

evne til at fastholde.

De enkelte forudsætninger og dermed overskuddet på 888 

kroner per årselev kan således diskuteres.

En samlet oversigt over hhx-modelskolen kan ses på:  

www.danskeerhvervsskoler.dk.

BASISLØN PER MÅNED 
(= alle centralt aftalte løndele:  

trinløn, centrale tillæg og pension)

År Stx Hhx/htx

1 29.680 31.110

2 29.680 31.110

3 31.870 33.650

4 35.990 36.450

5 35.990 38.400

6 37.930 38.400

18 37.930 38.400
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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. 12. 

marts kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Studieretningsprojekt og 
almen studieforberedelse 

-
-

-
-

-

forskellige ting. 

Christine Antorini
Børne- og undervisningsminister

Bliver stx snydt?

-

-

-
-

-

Allan T. Nielsen
Uddannelseschef, TEC-HTX Ballerup

Udviklingsarbejde på HF og VUC
To bøger af Steen Beck og Michael Paulsen om projektet på Randers HF & VUC, som fik GL’s uddannelsespris

Mangfoldighed og fællesskab rummer resultaterne fra 
første fase af et etnodidaktisk aktionsforsknings-

projekt, som er blevet udført på Randers HF & 
VUC. I bogen undersøges mangfoldigheden 
af kursisttilgange til det sociale og faglige 
liv på HF og VUC, ligesom forskellige klas-
serumskulturer analyseres med baggrund i 
kulturteoretiske og -analytiske overvejelser. 

Også spørgsmålet om, hvad lærere kan gøre 
for at imødekomme forskelligheden tages 

op, og der gives ideer til, hvordan man konkret 
kan arbejde med didaktiske tiltag. Mangfoldighed og 

fællesskab henvender sig til alle, såvel praktikere som 
forskere, der interesserer sig for forholdet mellem kultur 
og læring. 

Læringssamarbejde handler om, hvad der sker, når lærere 
og elever arbejder med den undervisningsmetode, 
der går under navnet Cooperative Learning. I 
bogen præsenteres og diskuteres CL og be-
slægtede former for læringssamarbejde i 
såvel et teoretisk som et empirisk perspek-
tiv. Bogen er skrevet i direkte forlængelse 
af Mangfoldighed og fællesskab, men 
fremstår som en selvstændig bog. Bogens 
resultater kan med fordel bruges til inspi-
ration og overvejelser på alle uddannelser, 
hvor man vil styrke de kollektive læreprocesser 
ved fx at bruge CL. Dens empiriske studier tager afsæt i 
undervisning på Randers HF & VUC, hvor en lang række 
lærere i skoleåret 2010-2011 har ladet sig inspirere af CL.

Læringssamarbejde

– en etnodidaktisk analyse af 
Cooperative Learning på hf og VUC

STEEN BECK OG MICHAEL PAULSEN

Mangfoldighed
og fællesskab

– en etnodidaktisk analyse af kursist tilgange 
og klasserumskultur på hf og VUC

STEEN BECK OG MICHAEL PAULSEN

De to bøger er udgivet i IFPR’s skriftserie Gymnasiepædagogik, som rummer mange spændende udgivelser, bl.a. om gymnasiereformen og om it-pædagogik. 
Se nærmere på: www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ifpr/Formidling/Tidsskrifter/Gymnasiepeadagogik
Bøgerne kan downloades gratis fra IFPR’s hjemmeside eller bestilles i bogform. Bestilling sker pr. mail til Bettina Ross på bettina.ross@ifpr.sdu.dk

203 sider

kr.80,-
+ forsendelsesgebyr

292 sider

kr.100,-
+ forsendelsesgebyr
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Uddannelse og forskning er problemet, ikke løsningen

-
-

-

-

-
ministration.

-

-

-
-

Allan Tarp
VUC Århus
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Der skulle i 3 valgområder vælges kandidater tilhørende hen-
holdsvis folkeskoleområdet, medlemsgruppe 1, og undervis-
ningsområderne uden for folkeskolen og andre medlemmer uden 
tilknytning til undervisningsområdet, medlemsgruppe 2. Valget er 
gældende for en periode på 4 år fra den 1. maj 2012.

Valgområde 1 og 2 Storkøbenhavn
Der skulle vælges 3 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 3 
delegerede for medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet  ere 
kandidater end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

Lærer Jørgen Stampe, Hellerup, medlemsgruppe 1.
Formand Jan Trojaborg, København, medlemsgruppe 1.
Lærer Steen Jeppesen, Hvidovre, medlemsgruppe 1.
Områdeleder Bodil Stauning Jensen, Frederiksberg, 
medlemsgruppe 2.
Lektor Jørgen Sander Laursen, København, 
medlemsgruppe 2.
Cand.pæd. Torben Schmidt, Holte, medlemsgruppe 2.

Valgområde 3 Nordsjælland 
Der skulle vælges 2 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 1 
delegeret for medlemsgruppe 2. For medlemsgruppe 1 blev der 
ikke opstillet  ere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved 
fredsvalg blev:

 Skoleinspektør Finn Jellingsø, Hillerød, medlemsgruppe 1.
Lærer Merete Svalgaard Knuhtsen, Snekkersten, 
medlemsgruppe 1.
Ledig plads, medlemsgruppe 2

For medlemsgruppe 2 har vi ikke modtaget nogen kandidat-
tilmeldinger, pladsen er derfor ledig. Det af bestyrelsen nedsatte 
valgudvalg vil bistå med at  nde en kandidat til den ledige 
plads jf. vedtægternes § 8a. Denne kandidat skal efterfølgende 
godkendes af generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Knud Erik Bang Jørn Anker-Svendsen
Formand Adm. direktør

I oktober 2011 blev der udskrevet valg til Lærerstandens Brandforsikrings generalforsamling.

Valgresultat

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S
Farvergade 17 1463 København K Tlf 3311 7755 www.lb.dk



GL-E KURSUSNYT

GL-E KURSER

It-kurser:

Podcast i matematik

Interaktive tavler i dansk og 
sprogfagene

Lyd og video på nettet

Medlemstilbud:

Brug stemmen bedre

-

Dansk

Hvad skal vi med de digitale medier? 

-

Historie

Latinamerikas udvikling

KURSER I FAGENE

Spansk

Forskellige tilgange til spanskunder-
visningen

-

-
-

-

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 

12. marts kl. 14.00 på gl-e@gl.org.
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Udgivelse og deadline for de næste numre
5 Deadline: 12. marts kl. 14.00 Udkommer 22. marts

6 Deadline: 26. marts kl. 14.00 Udkommer 7. april

7 Deadline: 16. april kl. 14.00 Udkommer 26. april

8 Deadline: 30. april kl. 14.00 Udkommer 11. maj

9 Deadline: 21. maj kl. 14.00 Udkommer 1. juni

10 Deadline: 11. juni kl. 14.00 Udkommer 22. juni

11 Deadline: 13. august kl. 14.00 Udkommer 23. august

12 Deadline: 10. september kl. 14.00 Udkommer 20. september

13 Deadline: 8. oktober kl. 14.00 Udkommer 18. oktober

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

15 Deadline: 2. december kl. 14.00 Udkommer 13. december



ANMELDELSER
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#Forlaget AndricoF
A Mossøbr

Se mere om vores bøger og IT på www.andrico.dk

af Wacher og 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).

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 Ehrenreich, Holm, Steensen og Riis

128 sider i farver, 99 kr.

64 sider, 48 kr.

PAPEGØJEBOGEN

Clara Ehrenreich, Astrid Holm,

Bodil Riis og Jette Steensen

PAPEGØJEBOGEN
Løsningshæfte

Forlaget Andrico

Clara Ehrenreich, Astrid Holm,

Bodil Riis og Jette Steensen

Forlaget Andrico

PAPEGØJEBOGEN
Differentierede øvelser
i engelsk grammatik

Et omfattende øvelsesmateriale, som er opdelt
i 3 sværhedsgrader, markeret med hver sin farve.
En „grammatisk huskefinger” minder kort eleven
om de vigtigste regler, som er relevante for den
pågældende øvelse.
Velegnet til forårets eksamenstræning samt til flex-
og fjernundervisning.

Gør det muligt for eleven at arbejde individuelt på sit
eget niveau, uden at læreren får ekstra rettearbejde.

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Andrico

STIFINDERENSTIFINDEREN

“Tea for two”“Tea for two”

Games and ActivitiesGames and Activities

- Øvebog- Øvebog

DANSK

Titel: Ordbrok over den danske zpuk

Forfatter: Peter Thielst

Forlag: Det lille forlag (sælges kun fra forlaget)

Pris: 125 kroner (inklusive moms), 80 sider

Vurdering og anmeldelse: Niels Martinov

Konstruktivt brok

-

-
-

-

-

-



ANMELDELSER

Ph.d.-studerende søger 

bolig i Firenze/Fiesole

Som en del af min ph.d. om penge og 

national identitet skal jeg læse på uni-

versitetet EUI i Firenze fra 1. septem-

ber til 1. december. Er der nogen, der 

har en lejlighed eller et hus i nærheden 

af Firenze/Fiesole, som kan udlejes i tre 

måneder? Stedet må ikke være alt for 

småt. Huslejen er til forhandling.

ars.lpf@cbs.dk

Ferielejlighed i Barcelona

Centralt beliggende, i rolig ejendom i 

rolig gade. To metrostop fra Ramblaen, 

15 min. fra stranden. Nyindrettet, 3 væ-

relser, 4 sovepladser. Fra 2.800 kr. ugtl. 

Kontakt: mlig46@yahoo.dk 

4824 2146.

Sommerhus til leje i Liseleje

I Liseleje, tæt på strand og skov, udlejes 

hyggeligt sommerhus. Velegnet til en 

børnefamilie; træhus, lejrbål & gynger. 

3 værelser.

Pris 1 uge 3.500 dkr., 2 uger 6.000 dkr./

uge, ekskl. forbrug.

ymadsen@bluewin.ch

Sommerhus ved Vesterhavet

Forårs- eller sommerferie i sommerhus 

300 m fra Vesterhavet i Slettestrand. 7 

sengepladser plus 2 i anneks. Vaske- og 

opvaskemaskine, sauna, parabol, bør-

nevenlig grund, 2 terrasser.

jt@fjerritslev-gym.dk

www.makrelvej.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).

PÆDAGOGIK

Titel: Uren pædagogik

Forfatter: Thomas Aa. Rømer m.fl.

Forlag: KLIM

Pris: 269 kroner, 205 sider

Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen

Tvivlsomt projekt
-
-
-

-

-

-
-

-



REJSEANNONCER

Din personlige rejse 
begynder på Team-benns.com

Kontakt Tina  
på tlf: 46 91 02 59
tibr@team-benns.com

OPLEV NEW YORK MED FLY 7 DAGE /5 NÆTTER 
i flersengsværelser på hostel

Top 3 studiebesøg: 

Studierejse til New York

5.850,-
pr. person

SUPERPRIS
fra kr.

Studierejser til alle 
europæiske storbyer

VIND EN IPAD
SÅ ER DU ONLINE 
PÅ REJSEN
Gå ind på grupperejsebureauet.dk og deltag i konkurrencen om en iPad 2

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD:

44 94 60 90
info@grupperejsebureauet.dk

eller se alle vores rejsemål på

grupperejsebureauet.dk

Med personlig service, stort engagement og
til den helt rigtige pris tilbyder vi skræddersyede 
studierejser til alle europæiske storbyer. 

B L Rom D

 .... det er os, du kommer tilbage til

TOP 5 DESTINATIONER:

Landsbyhus til leje i Slovenien

Besøg en uopdaget og rolig plet med 

brusende bade- og fiskefloder, høje 

bjerge, spændende kultur og historie, 

flinke mennesker. Daseferie i rolige om-

givelser – med masser af muligheder 

for aktiv ferie: Riverrafting, hesterid-

ning, bjergvandring, cykling i ’Tour de 

France’-bjerge og meget mere.

Huset er originalt og rustikt istandsat 

med masser af patina. Tre soveværel-

ser med seks sovepladser.

Pris: 3.000 kr. pr. uge alt inklusive.

www.lej-hus-i-slovenien.dk eller 

+45 3084 4906.

Bondehus med havudsigt 

til leje på Ærø

Direkte udsigt over Østersøen og privat 

adgang til egen strand m. super bade- og 

fiskevand samt ugenert skøn natur. Mas-

ser af plads ude og inde, hyggelig have, 

vinmark, adgang til urtehave, hønsegård.

Charmerende og rustikt istandsat hus 

udlejes på ugebasis. Fire soveværelser 

med 7-8 sovepladser.

Pris: 4.500 kr. pr. uge alt inklusive.

www.vingaarden.net eller 

+45 3084 4906.

Forårstur til Berlin 

i lækker udsigtslejlighed?

Meget veludstyret lækker 3-værelses 

udsigtslejlighed med altan lige ud til Ha-

vel-floden – næsten som ”sommerhus 

i storbyen”. Gratis parkering. 100 m til 

offentlig transport.

Trådløst internet. Op til 6 personer.

info@wasserstadt.dk,

www.wasserstadt.dk

Lucca/Toscana

Hold ferie eller forlænget weekend i 

det historiske middelalder-/renæssan-

cecentrum i Lucca, indenfor den fan-

tastiske bymur. Kort afstand til sand-

strande og bjerge, Firenze og andre 

historiske byer. Lejligheden mest til to 

personer, men også med plads til et par 

småbørn.

jt@fjerritslev-gym.dk

www.setoscana.dk
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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 medlems-

oplysninger”.

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

Berlin fra kr. 770

Cesky Raj (Action eller ski) fra kr. 1.335

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

Tyskland naturcamp fra kr. 1.430

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

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

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

NYT: VI TILBYDER OGSÅ LONDON!

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

7765Berlin fra kr.       746

Cesky Raj  6 dg./3nt. fra kr.   1.620

Prag  6 dg./3 nt. fra kr.   1.221

Krakow  6 dg./3 nt. fra kr.   1.271

Warszawa  6 dg./3 nt. fra kr.   1.312

Budapest  6 dg./3 nt. fra kr.   1.398

London  6 dg./3 nt. fra kr.   1.708

NEW YORK - med fly 7 dage fra kr. ................5.588,-

WASHINGTON med fly 7 dage fra kr.   ....6.198,-

BEIJING - med fly 7 dage  fra kr.   .........................6.198,-

SHANGHAI - med fly 7 dage  fra kr.   ..............6.198,-

REYKJAVIK med fly 5 dage fra kr.   ..................2.698,-

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

USA
KINA
ISLAND
Se alle rejsemål på www.alfatravel.dk

“Der er en klar tendens til, at flere gymnasie-
klasser vælger lidt mere specielle rejsemål og fx 
rejser oversøisk på studierejsen. Vi tilbyder nogle 
af de mest oplagte oversøiske rejsemål, og har 
desuden fået rejser til Island på programmet. 
Islands enestående natur er alle pengene værd!”
Heine Pedersen, mere end  10 år i rejsebranchen

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 hotel, fra kr.....  3.350,-
Athen 6 dage/5 nætter BEYOND SIGHTSEEING:

• Virksomhedsbesøg
•  Vagonetto – Fokis Mining Park
•  Foredrag om det moderne   
 Grækenland, ca. 2 timer. Forslag
 til emner: Politik, miljø, skolesystem 

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

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

SPECIALIST  I  GRUPPEREJSER

Amsterdam... fra 1.850

Krakow... fra 1.895

Budapest...   fra 1.950

Prag...            fra 2.095

London... fra 2.195

Wien...    fra 2.250

Paris...    fra 2.295

Dublin...  fra 2.295

Rom...        fra 2.695

Istanbul... fra 2.795

Barcelona... fra 2.795

Athen...      fra 3.095

Gym
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Stærk og engageret 
psykologilærer søges
På Kolding Gymnasium søger vi pr. 1.8.2012 en ny psykologilærer til en faggruppe i vækst.

Vi har pt. 7 psykologihold på 3 forskellige niveauer: de gymnasiale C og B-niveau samt IB Standard Level. 
Vi kan således tilbyde høje faglige udfordringer og en dynamisk faggruppe, der udveksler idéer og 
materiale, og som gerne sammen udvikler nye undervisningsforløb.

Du skal have et højt fagligt niveau, have lyst til at udfordre mange forskellige elevtyper og være indstillet 
på at undervise på alle skolens tre uddannelser, STX, HF og IB (International Baccalaureate).

Du skal helst have bestået pædagogikum i både psykologi og et andet gymnasierelevant fag.

Kolding Gymnasium er præget af en god stemning blandt skolens ca. 850 elever og 95 ansatte. Vores 
vision er, at vi vil være de bedste til at udfordre den enkelte og rumme de mange, og vi arbejder ud fra 
værdierne kvalitet, fællesskab og nytænkning.

Du kan læse mere om KG på vores hjemmeside: www.kolding-gym.dk.

Hvis du vil vide mere om skolen eller stillingen, er du også velkommen til at kontakte skolens rektor, 
Momme Mailund (Tlf.: 7633 9600 / Mob.: 4144 2183).

Ansøgningen sendes til job@kolding-gym.dk. Ansøgningsfristen udløber den 21. marts 2012.

KOLDING GYMNASIUM HF-KURSUS IB SCHOOL

STILLINGER

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

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

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

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

RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER partner i profiljob.dk netværket

Gymnasieskolen
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Uddannelsesleder
til Allerød Gymnasium 
Vi søger en uddannelsesleder pr. 1.8.2012, der sammen 

med rektor, vicerektor og en yderligere uddannelsesleder vil 

udgøre ledelsen på Allerød Gymnasium. 

Det er en forudsætning, at du har undervisningskompe-

tence inden for den gymnasiale fagrække, eftersom der er 

knyttet undervisning til stillingen.

Om dig 
Vi søger en uddannelsesleder, der kan trives i en hverdag, 

der ofte er travl, men hvor det gode  humør spiller en væ-

sentlig rolle – og som

– har lyst og evner til at lede 

– brænder for skoleudvikling 

– har sans for organisering og planlægning

– har let ved at kommunikere både mundtligt og skriftligt

– er imødekommende, fleksibel – og både samarbejdsori-

enteret og selvstændig!

Ledelsesmæssig erfaring vil klart være en fordel, men er ikke 

en forudsætning. 

Dine opgaver
Du vil få mulighed for at deltage i den egentlige fordeling 

af arbejdsopgaver i ledelsen, men mulige opgaver kunne 

ligge inden for: pædagogisk udvikling ift. fx ”cooperative 

learning”, skriftlighed, samarbejde mellem fagene i studie-

retningerne, it i undervisningen,  eksamensplanlægning og 

elevtilstedeværelse. Der er mange muligheder for at sætte 

en spændende stilling sammen.

Det bliver et af skolens indsatsområder for de kommende år 

at styrke anvendelsen af it og styrke it-kompetencerne hos 

skolens lærere.

Om os
Vi er en dynamisk og velfungerende skole, som består af ca. 

650 unge motiverede gymnasieelever fortrinsvist fra Allerød 

og omegn og ca. 75 engagerede medarbejdere.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i dejlige fysiske ram-

mer både inde og ude. 

Skolen tilbyder en bred vifte af studieretninger og udmær-

ker sig desuden ved at have et godt socialt miljø på skolen. 

Skolen vil inden for ca. 1 år kunne indvie en ny tilbygning 

med lærerarbejdspladser og mødefaciliteter. 

Nærmere oplysninger hos rektor Kirsten Schiellerup,  

30 25 24 30, vicerektor Ruth Kirkegaard, 48 17 75 55.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Allerød Gymna-

sium, Rådhusvej 6, eller på allerodgymnasium@allgym.dk

senest onsdag d. 28.3. kl. 10.
Vi planlægger at afholde samtaler lige efter påske d. 10.4. 

og 11.4.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende over-

enskomst mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes 

Lærerforening.

Læs mere om os på www.allerodgymnasium.dk

Allerød Gymnasium

Pædagogisk leder ved Bjerringbro Gymnasium 
___________________________________

 
På Bjerringbro Gymnasium er der pr. 1. august 2012 en stilling ledig  
som pædagogisk leder. Skolen overgår samlet til pædagogisk ledelse  

den pågældende dato.

Skolens to pædagogiske ledere udgør sammen med rektor, vicerektor og 
administrationschefen skolens ledelsesteam. De pædagogiske ledere indgår 

i et nært samarbejde med skolens sekretariat og er centralt placeret i det 
daglige samarbejde med elever, lærere, øvrige medarbejdergrupper og 

eksterne samarbejdspartnere. 

Vi søger en pædagogisk leder, der  

• har pædagogisk engagement 
• har lyst til at påtage sig lederrollen 

• har fokus på, at eleverne trives og får et optimalt udbytte af uddannelsen
• har fokus på medarbejdernes faglige, pædagogiske og  

personlige udvikling og trivsel
•  er interesseret i at videreudvikle skolens kontakter ud af huset

• er udviklingsorienteret
• har et godt humør

Arbejdsopgaver:
Arbejdet vil omfatte opgaver inden for pædagogisk udvikling, skoleudvikling, 
kursusledelse, kommunikation, evaluering og kvalitetsudvikling samt admini-
stration og planlægning. Den endelige arbejdsfordeling vil ske i samråd med 

ledelsesteamet, når stillingen er besat. 

Stillingen:
Vi tilbyder en fuldtidsstilling, hvortil der knytter sig en undervisningsforpligtelse 

(ca. halvdelen af tiden), og du skal derfor have undervisningskompetence i 
gymnasiet. Løsningen af ledelsesopgaver er dog det helt dominerende  

element i stillingen, og du kommer til at arbejde i et velfungerende  
ledelsesteam med en uhøjtidelig omgangstone.

Bjerringbro Gymnasium: 
Skolen har over 60 ansatte og ca. 330 elever og har på grund af mere end 40 
procents elevfremgang over de sidste to år ansat mange nye medarbejdere. 

Gymnasiet har udviklet en særlig businessklasse, en supersproglig klasse og har 
i samarbejde med BSV Elitehåndbold et håndbold college. I år og næste år byg-
ger vi fire nye lokaler til mediefag, naturvidenskab og almindelig undervisning 
samt et nyt naturvidenskabeligt torv og en større udvidelse af fællesarealet.

Vi har et nært ledelsessamarbejde med de øvrige to gymnasier i Viborg 
kommune, hvor vi drøfter udfordringerne i ungdomsuddannelserne en 

gang om måneden. Derudover samarbejder vi med private virksomheder, 
folkeskoler og universiteter. 

Læs mere på www.bjerringbro-gym.dk

Du er meget velkommen til at kontakte rektor Finn Rasmussen for yderligere 
oplysninger på tlf. 86683600 eller mobil 40371666.

Send din ansøgning – gerne pr. mail
- så den er skolen i hænde senest den 21. marts 2012 til:

Rektor Finn Rasmussen
Bjerringbro Gymnasium

P.E. Eriksens Vej 2
8850 Bjerringbro

eller fr@bggym.dk

Ansøgningen bedes vedlagt eksamensbeviser og andre relevante bilag.

Ansættelsessamtaler afholdes den 27. marts og den 30. marts 2012.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse sker efter gældende regler for ansættelse  

af pædagogiske ledere. 
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Det frie Gymnasium
Møllegade 26 · 2200 København N
tel. 35 37 11 11 · Mail: adm@detfri.dk

Vi søger snarest en ny rektor, som:
· er empatisk, fælleskabsorienteret og ønsker at deltage i 
 et skoledemokrati  
· evner at samarbejde og skabe rammer for pædagogisk udvikling 
 på skolen  
· er i stand til at sætte sig ind i skolens økonomiske forhold 
 og kommunikere disse til ansatte og  elever 
· kan omsætte initiativer til handling i en dialogisk og 
 kreativ proces 
· er god til at kommunikere og modtage kritik 
· kan lytte til og samarbejde med unge mennesker 
· har indsigt og et stærkt personligt engagement i den 
 uddannelsespolitiske dagsorden  

Vi søger en rektor, der i samspil med elever, lærere og det  
administrative personale vil medvirke til fortsat pædagogisk  
udvikling af Det frie Gymnasiums særlige uddannelsesprofil.  
Vi ønsker også, at du som rektor har undervisningskompetence  
på gymnasialt niveau. 

Vi forventer, at du respekterer skolens helt særlige karakter og 
vores værdigrundlag. Du skal sympatisere med og anerkende  
den basisdemokratiske struktur, som Det frie Gymnasium  
bygger på.
Som rektor skal du være indforstået med at være leder på en an-
derledes måde. Du skal kunne deltage på lige fod med alle elever 
og ansatte i de demokratiske processer, der styrer skolens liv i 
stort og småt. Ligeledes skal du kunne se dig selv som en både 
aktiv og til tider igangsættende kraft i skolens basisdemokrati.
Det frie Gymnasium er i gang med at udvide og er ved at  
etablere sig i nye lokaler. Skolen vil fremover være beliggende  
på to adresser på Nørrebro. 

Stillingen som rektor omfatter ansvaret for gennemførelse af 
undervisning for grundskole på 8. - 10. kl. niveau, STX, HF og 
HF-enkeltfag.  

Ansættelsesudvalget afholder indledende samtaler og indstiller 
herefter udvalgte ansøgere til en præsentation for skolemødet,  
der derefter udpeger vores nye rektor (jf. vores værdigrundlag). 
Lønnen forhandles og tager udgangspunkt i de bestemmelser,  
der gælder for rektorer ansat ved de statslige selvejende gym-
nasier – lønramme 37/skalatrin 50. Ansættelse efter gældende 
overenskomst.

For nærmere information kontakt konstitueret rektor Erik Gade 
på 3537 1111. Se desuden www.detfri.dk 
Ansøgningen sendes elektronisk til adm@detfri.dk mærket: 
»rektoransøgning« senest d. 30. marts 2012 kl. 12.00. 
Ansøgningen behandles med fuld diskretion.

søger rektor
Det frie Gymnasium

til Danmarks eneste  
basisdemokratiske gymnasieskole

Stillinger som  
adjunkt/lektor på KVUC
Ved Københavns Voksenuddannelsescenter, KVUC 

er der pr. 1. august 2012 en række stillinger som ad-

junkt/lektor at besætte inden for gymnasiets fagræk-

ke. Fagene billedkunst, mediefag og filosofi har dog 

ikke interesse.

KVUC har til huse på to adresser i indre by henholds-

vis Vognmagergade 8 og Sankt Petri Passage 1 og  

udbyder hf-enkeltfagsundervisning, gsk-undervis-

ning, 2-årigt hf og forskellige enkeltfagspakker som fx 

sygeplejerskepakken og pædagogpakken. Herudover 

har KVUC landets største afdeling for internetbaseret 

undervisning (flexundervisning). 

KVUC er en udviklingsorienteret uddannelsesinstitu-

tion, der  til stadighed medvirker til udviklingen af hf-

undervisning, pædagogik og didaktik i en lang række 

udviklings- og samarbejdsprojekter. Desuden er der 

et udvidet internationalt samarbejde. Lærergruppen 

består af ca. 200 lærere. 

KVUC er kendt for at have et godt fagligt og socialt 

miljø. Som nyansat får du en erfaren lærer som tutor, 

og der er tilrettelagt et introduktionsprogram for alle 

nyansatte.

I august 2012 udvidede KVUC med en ny afdeling i 

Sankt Petri Passage 1. Bygningen, der er nyistand-

sat og meget smukt renoveret, ligger fem minutters 

gang fra Nørreport Station. De fleste af de nyansatte 

vil få arbejde her. 

Du kan læse om vores værdigrundlag og vision samt 

om vores tilbud og tilrettelæggelser på: 

www.kvuc.dk.

Yderligere oplysninger fås hos

Uddannelseschef Birgit Abild Andersen, tlf. 8232 6762 

eller inspektor Camilla Rye, tlf. 8232 6749.

Ansøgning med CV og relevant dokumentation (i pa-

pirudgave) stiles til rektor Søren Fersløv Andersen og 

sendes senest den 26. marts  med almindelig post til

Uddannelseschef Birgit Abild Andersen

KVUC

Sankt Petri Passage 1

1165 København K

Samtaler afholdes i uge 13 og i uge 15 og 16. Vær 

opmærksom på, at vi ikke bekræfter modtagelsen 

af ansøgninger. Men alle ansøgere får efterfølgende 

besked.

Opslået: 1. marts 2012

Udløber: 26. marts 2012
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Ved Grønlands gymnasiale Uddannelse forventes et antal stillinger 
som adjunkt/lektor ledige til besættelse pr. 1. august 2012.
De kommende 1g-ere skal undervises i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af  22. november 2011 om den gymnasiale ud-
dannelse, mens der undervises i henhold til bekendtgørelse nr. 748 af 29. juni 2006 på de andre årgange. Grønlands 
Gymnasiale Uddannelse er 3-årig, og uddannelsen udbydes i henholdsvis Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.

Aasiaat: 5-6 stillinger inden for hele fagrækken. 
Sisimiut: 10 stillinger inden for hele fagrækken inkl. teknik og teknologi.
Nuuk: 7-9 stillinger inden for hele fagrækken. Der søges også en inspektor. 
Qaqortoq: 1-2 stillinger inden for hele fagrækken. 

Ansøgere bedes oplyse, i hvilke fag de har kompetence, idet kandidater med kun ét fag normalt ikke kan forvente at 

den pågældende i forvejen er ansat i tjenestemandsstilling.

Der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler. I Nuuk må der påregnes længere ventetid, inden 
permanent bolig kan anvises. Der vil dog altid blive sørget for en midlertidig indkvartering på den ansættende myndig-

-

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til rektorerne eller til de 4 gymnasiers tillidsmænd samt på skolernes 
hjemmesider:

Aasiaat: Martin Schmidt +299 26 62 45 holretz@gmail.com
Sisimiut: Iben H. Hansen +299 86 76 00 ibha@sanilin.gl 
Nuuk: Olav Henriksen +299 34 30 57 oh@gu-nuuk.gl 
Qaqortoq: Bodil Abrahamsen +299 64 50 12 bodil.abrahamsen@attat.gl 

Ansøgning på GL-blanket stiles til Grønlands Selvstyre og sendes til rektor for den søgte skole med angivelse af andre 
søgte skoler. Ansøgningen skal være afsendt med e-mail eller luftpost senest den 29. marts 2012. Samtaler med henblik 

GU Aasiaat GU/HTX Sisimiut GU Nuuk GU Qaqortoq
Rektor Rektor Rektor Rektor
Flemming Guntofte Nielsen Poul V.B. Jensen Gitte Hertling Else Poulsen
Box 225 Box 1001 Box 1067 Box 515
3950 Aasiaat 3911 Sisimiut 3900 Nuuk 3920 Qaqortoq
tlf. +299 89 49 00 tlf. +299 86 76 00 tlf. +299 32 46 33 tlf. +299 64 29 50
www.gu-aasiaat.gl www.sanilin.gl www.gu-nuuk.gl www.gusyd.gl

poje@sanilin.gl gh@gu-nuuk.gl else.poulsen@attat.gl
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Grundmodul Elevmodul Studiemodul Eksamensmodul Time-fagmodul

Opbygningen af Lectio

Erfaringer med I-bøger i Lectio 



Sorteret Magasinpost ID NR. 42056

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

Bioteknologi og AT

Bring virkeligheden 
ind i klasselokalet

NYHED

af Kurt Overgaard og Sven G. Sommer 

I otte kapitler behandler vi en række 

aktuelle processer og produkter 

baseret på bioteknologisk forskning 

og udvikling.

Bogen rummer dertil 3 AT-kapitler, 

hvor det er bioteknologiens globale 

betydning, og fagets nære slægtskab 

med mikrobiologi, fysik og kemi samt 

bioteknologiens centrale rolle i den

historiske, samfundsmæssige og 

økonomiske udvikling, som er i fokus.

BIOTEK 2

310 sider, kr. 275,-

e-bog til kr. 120,-
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