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Biologi, fysik, kemi,
naturgeografi og AT
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– Udkommer 
ultimo maj

Tager  
udgangspunkt  

i autentiske 
elevspørgsmål
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GUIDE TIL STORE 
SKRIFTLIGE OPGAVER
– SRP, SRO og DHO

GUIDE TIL STORE SKRIFTLIGE OPGAVER – SRP,
SRO OG DHO af Mette Kirk Mailand viser vej  
gennem skriveprocessen. Bogen gennemgår
systematisk de bærende afsnit i en større 
skriftlig opgave i stx og giver instruktioner 
til, hvordan man kan gribe skrivearbejdet an. 

Der er gode råd om, hvordan man skriver i en 
faglig og saglig sprogtone, og hvordan man 
i det hele taget kan tackle skriveproces og 
vejledning – lige  fra den indledende vinkling 
og afgrænsning af emnet til udformning af 
kildehenvisninger og litteraturliste.

Bogen kan både læses kronologisk og anvendes 
som opslagsbog.
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Kr. 99,-   
ex moms

Se indholdsfortegnelse og  
forord på gyldendal-uddannelse.dk

Musselmalet Mega
Tekop med underkop, kop med høj 

hank og underkop el. termokop

Før 575,-

449,-
Spar 126,-

Frit valg

219,-Spar op til 100,-

Fra

Tallerken
Flad, 17, 19, 22 el. 27 cm

Før op til 489,-

299,-
Spar 90,-

Tallerken
Dyb, 21 cm

Før 389,-

Gælder kun dekor 2 og 6.

Termokande
Stål 1 l

Før 719,-

Ocean
Bord + 4 stole, hvid.

Før 14.595,-

LIC pris 4.245,-
Spar 850,-

LIC pris 1.950,-
Spar 425,-

Bord, 142 cm

Før 5.095,-

Stol

Før 2.375,-

12.045,-Spar 2.550,-

Bord + 4 stole

Club Classic cykel
Italiensk komfortsadel, lav indstigning, antirustkæde og 

eger, sadelpind, frempind, styr, kranksæt og bagagebærer 

i aluminium. 3 gears Shimano og V-bremse foran. 

Swalbe Marathon Plus dæk. Fås i stelhøjde 

48 cm og 53 cm. Sort

Jensen Cykler 
– den kendte kvalitet 
til den rigtige pris

LIC pris 3.498,-

Tilbud på Musselmalet Mega

349,-
Spar 370,-

Tilbuddene gælder frem til 24. maj eller så længe lager haves.

(Gymnasieskolen 19/2012)

LIC Netshop
www.lic-netshop.dk

Varehuse
Herlev · Turbinevej 9 · herlev@lic.dk

Aarhus, Skejby · Jens Olsens Vej 9 · aarhus@lic.dk
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24 GL MENER

39 5 SKARPE 

ANDDDDLLLL

Læreren 
snakker  

for meget.

God planlægning er en intelligent 

effektivisering

Til Marie Krarup (DF) om niveaudeling

 400 MILLIONER
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Helt ude i skoven

MERE TALETID  
TIL ELEVERNE

Side 39

NIVEAUDELING AF ELEVER ER 
BÅDE FORSTÅELIG OG GROTESK

Side 40

O venstående udsagn er ment tve-
tydigt.

På den ene side helt konkret. Kig 
på forsiden af dette nummer af Gymna-
sieskolen. Du ser en lærer og en gruppe 
elever i en undervisningssituation ude i 
skoven. Et eksempel på, at undervisning 
i dag er andet og mere end læreren, der 
står foran tavlen og en gruppe elever i et 
klasselokale.

Det er lige nøjagtigt det, temaet i dette 
nummer handler om – lærernes arbejdstid. 
Redaktionen har via et spørgeskema fået 
svar fra cirka 1000 lærere om blandt an-
det aften- og weekendarbejde. Det viser, 
at lærerne arbejder meget og ofte også på 
skæve tidspunkter. For de er nemlig pligt-
opfyldende og kvalitetsorienterede og vil 
være ordentligt forberedte, når de møder 
på arbejde.

Derfor kan overskriften her også læses 
i overført betydning; det er helt ude i sko-
ven, når bestilte rapporter fra ministerier 

og Rigsrevision skal bruges til at 
mistænkeliggøre gymnasielæ-

rerne som arbejdssky, fordi de 
ifølge undersøgelserne bedri-
ver for lidt undervisning – der 
jo er de neret som traditionel 
klasseundervisning.

Læs med fra side 12 og 
læs i dette nummer i samme 
boldgade om overtidsudbe-
talinger på gymnasierne i 
underkanten af en halv 
milliard kroner sidste år. 
Så er der jo ikke noget at 
sige til, at sygemeldinger 

som følge af stress og arbejdsbelastning 
fortsat stiger, som du kan læse om på 
side 6.

Ligeledes tager GL mener fat i planlæg-
ningsproblemerne.

Du kan også læse et interessant interview 
med manden bag det efterhånden udbredte 
cooperative learning-koncept. Spencer Ka-
gan besøgte Danmark og k blandt andet 
en snak med Gymnasieskolen. Også han 
kommer ind på strukturproblematikken, 
dog fortrinsvis rettet mod eleverne. Mindre 
laissez faire – lad eleverne komme mere 
til orde og lær dem at samarbejde ordent-
ligt; det er det, arbejdsmarkedet i dag ef-
terspørger, lyder californierens budskab.

Du kan i denne udgave af Gymnasieskolen 
desuden læse om, hvordan brugen af iPads 
i undervisningen stormer frem, om et nyt 
løbearrangement, der skal aktivere ere 
unge og inspirere dem til sport også efter 
gymnasiet eller om GL’s repræsentant-
skabsmøde, hvor foreningens overens-
komstkrav blev vedtaget i enighed.

Der er masser af læsestof at gå i gang 
med. God fornøjelse.

Morten Jest, chefredaktør

svar fra cirka 1000 læ
det aften- og weeken
at lærerne arbejder m
skæve tidspunkter. Fo
opfyldende og kvalite
være ordentligt forbe
på arbejde.

Derfor kan overskr
i overført betydning; 
ven, når bestilte rapp

og Rigsrevisio
mistænkeli
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Læs 
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Side 32

Aften- og weekendarbejde stjæler mange timer
Mange gymnasielærere bruger hver uge over 10 timer på aften- og weekendarbejde, det viser  
en ny undersøgelse. De ud ydende arbejdstider kan i værste fald resultere i udbrændthed,  
hvis lærerne ikke får koblet nok af, advarer arbejdsmiljøforsker.

Skæve arbejdstider er normalen 
blandt gymnasielærere. Det viser en 
undersøgelse lavet af fagbladet Gym-

nasieskolen. Hvis der hersker en myte om, 
at lærernes arbejdsdag slutter, når ele-
verne går hjem, så viser de nye tal, at 
arbejdet fortsætter langt ud på aftenen. 
Syv ud af ti lærere arbejder tre eller ere 
aftener om ugen. Omtrent lige så mange 
lærere arbejder hver weekend. 

34 procent af lærerne bruger 10 timer 
eller mere på aften- eller weekendarbejde 
om ugen, viser undersøgelsen, som 1.012 
gymnasielærere har deltaget i.

Derved kan lærernes arbejde gå under 
betegnelsen grænseløst, som kendetegner 
meget vidensarbejde. Det grænseløse be-
står i, at det oftest ikke er afgrænset af 
tid, sted eller organisering.

På Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø har psykolog og arbejdsmil-
jøforsker Karen Albertsen undersøgt sam-
menhængen mellem det grænseløse ar-
bejde og stress, søvn og privatliv. 
Undersøgelsen viser, at det er forskelligt, 
hvordan mennesker reagerer på det græn-
seløse arbejde. Karen Albertsen under-
streger, at det af de este ses som en kva-
litet, at en del af arbejdet ikke behøver at 
blive udført på arbejdspladsen eller i 
normale arbejdstider.

”Det grænseløse arbejde medfører en 
yndet eksibilitet, når man selv kan dis-
ponere over dele af arbejdstiden,” siger 
hun.

Det kan tillidsrepræsentanten på Århus 
Akademi – HF og Studenterkursus, Mette 
Kristensen, genkende. Hun mener, at de 

este lærere er glade for den eksibilitet, 
det er at kunne sætte sig og arbejde om 
aftenen og i weekenderne. Men weekend-
arbejdet er dog også et udtryk for, at læ-
rerne har travlt.

Faste rammer om hjemmearbejde
Der er en tendens til, at det grænseløse 
arbejde kan gå ud over balancen mellem 
arbejds- og privatlivet. Problemet opstår, 
hvis medarbejderen ikke når at koble helt 
af og restituere.

”I værste konsekvens kan grænseløst 
arbejde medvirke til overbelastning eller 
personlig udbrændthed,” fortæller Karen 
Albertsen.

På Århus Akademi – HF og Studenter-
kursus lavede de en lille undersøgelse 
blandt de kolleger, som er blevet ansat 
inden for de sidste fem år. 

”Mere end halvdelen svarede, at arbej-
det går ud over privatlivet. Mange arbej-
der i weekenden, fordi de er pressede og 
ikke kan nå deres arbejde i hverdagen. 
Det er en udfordring at sørge for at holde 
fri med familien, for ofte smutter timerne 
bare, og re timers forberedelse bliver til 
seks,” siger Mette Kristensen.

Karen Albertsen understreger, at det er 
vigtigt at have nogle kollektive og indivi-
duelle strategier, hvis man har grænseløst 
arbejde.

”Når arbejdet er meget individualiseret, 
som gymnasielærernes nok er, er det re-
levant at have nogle fælles håndterings-
strategier af opgaverne og for, hvordan 
man støtter hinanden bedst muligt,” siger 
hun.

Der kan også være behov for at justere 
ambitionerne.

”Man justerer ikke bare selv sine ar-
bejdsambitioner i tomrum. Det skal ske i 
fællesskab, og her betyder det umådeligt 
meget, at ledelsen går foran,” siger Karen 
Albertsen.

Strategien for den enkelte medarbejder 
kan være af meget forskellig karakter. Det 
er nemlig mere individuelt, hvad der vir-
ker, fortæller Karen Albertsen. Det kan 
for eksempel være at have et særligt ar-
bejdsværelse eller et fast tidspunkt, hvor 
man arbejder.

”Det vigtigste er 
at få lavet nogle ri-
tualer, der viser, 
hvornår man arbej-
der, og hvornår man 
har fri,” siger Karen 
Albertsen.

”Derfor har kli-
maet på den kon-
krete skole og ledel-
sens opbakning stor 
betydning for lærer-
nes måde at hånd-
tere de ud ydende arbejdstider på,” fast-
slår Karen Albertsen. 

Siden projektet har hun skiftet arbejds-
plads til konsulent rmaet eam Arbejds-
liv, hvor hun rådgiver om og forsker  
i psykisk arbejdsmiljø, arbejdstid og  
balance mellem arbejde og privatliv.

Læs tema om lærernes arbejdstid  
og resten af undersøgelsen side 10-19.
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        PROCENT FLERE LÆRERE ER GÅET 
NED MED STRESS DE SENESTE TO ÅR

Side 6

”Lærerne skal vide mere om en iPad, 
end eleverne gør, ellers går det galt.”

Man justerer  
ikke bare selv sine 
arbejdsambitioner i  
tomrum. Det skal ske i 
fællesskab, og her  
betyder det umådeligt 
meget, at ledelsen  

går foran. 

Karen Albertsen, psykolog,  

Team Arbejdsliv.

29
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Rekordmange lærere går ned med stress
En ujævn arbejdsbelastning og mange timers forberedelse får især unge gymnasielærere 
til at brænde sammen. 

Antallet af gymnasielærere, der er 
gået ned med stress, sætter ny ke-
delig rekord.  

Det viser den seneste opgørelse fra Dan-
ske Underviserorganisationers Samråd 
(DUS). Her kan medlemmer af Gymnasie-
skolernes Lærerforening (GL), der lider af 
stress og andre psykiske problemer i re-
lation til arbejdet, få op til fem gratis psy-
kologsamtaler. I 2011 kontaktede hele 
156 gymnasielærere DUS, heraf blev 148 
henvist til psykolog. Det er en stigning 

på 29 procent 
på blot to år og 
det højeste an-
tal, siden ord-
ningen trådte i 
kraft i midten 
af  1990’erne. 
Langt største-
delen af hen-
vendelserne 
handler om 
stress.   

Lærerne, 
der kontakter 

DUS, oplever, at undervisningstimer og 
øvrige opgaver er meget ujævnt fordelt. 
Arbejdspresset er især stort i perioden fra 
efterårsferien og frem til jul, hvor ere af 
de store skriftlige opgaver ligger. 

”De har bidt tænderne sammen og kla-
ret sig igennem. Når arbejdspresset så klin-
ger en smule af, kan de mærke, hvor dårligt 
de faktisk har det. Mange føler, at de kun 
lige hænger på med det yderste af neglene, 
siger Birthe Hansen, konsulent i DUS.  

De este af lærerne har ikke sygemeldt 
sig. De føler, det er dem, der ikke er gode 
nok, og vil ikke have, at skolen skal vide 

noget. En del af årsagen er, at stress er et 
tabu på mange gymnasier.   

”Der er sket en positiv forandring i lø-
bet af det sidste halvandet år. I dag hører 
vi ere lærere sige, at de har talt med 
rektor eller deres nærmeste leder om, 
hvordan de kan blive a astet. Men der er 
langt igen. Der er stadig mange skoler, 
hvor lærerne går alene med problemerne,” 
siger Birthe Hansen. 

Det er især de 31-40-årige gymnasie-
lærere, der går ned med stress og kontak-
ter DUS for at få hjælp. For de unge og 
uerfarne lærere er problemet ofte, at de 
bruger rigtig mange timer på at forberede 
deres undervisning. De ved ikke, hvad 
der bliver forventet af dem, og er derfor 
hele tiden usikre på, om de gør det godt 
nok.

”Der er altid noget, man kan gøre lidt 
bedre. Det bliver skruen uden ende. Plud-
selig har arbejdet invaderet hele ens pri-
vatsfære,” forklarer Birthe Hansen. 

DUS-konsulenten efterlyser, at ledelsen 
på hver skole bliver bedre til at melde 
klart ud, hvad man kræver af lærerne. 

”Rektorerne bør italesætte, hvad et til-
pas niveau er for forberedelse og god un-
dervisning,” siger Birthe Hansen, der også 
anbefaler, at lærere og ledelse diskuterer, 
hvordan man kommer bedst igennem de 
perioder af skoleåret, hvor arbejdsbelast-
ningen er størst.

Brug for dialog
Også Kasper Bøcher, der er medlem af 
GLs hovedbestyrelse og formand for Ar-
bejdspladsudvalget, mener, at ledelsen 
tydeligere skal fortælle nye lærere, hvad 
der bliver forventet af dem.

”Der er brug for en bedre dialog. Selvom 
alle lærere arbejder i team, er man alene, 
når man sidder og forbereder sig om af-
tenen. Det er dér, mange knækker halsen,” 
siger Kasper Bøcher. 

At generationsskiftet er i fuld gang på 
gymnasierne, gør det ekstra vigtigt, at 
der bliver sat ind nu, påpeger han. 

”Der skal ansættes mange nye lærere 
i de kommende år. Hvis de ikke får hjælp 
til at få sat en fornuftig grænse for deres 
forberedelse, står vi snart med et endnu 
større stressproblem,” siger Kasper Bøcher.  

Formanden for Gymnasieskolernes Rek-
torforening, Jens Boe Nielsen, erkender, 
at ledelsen bærer en stor del af ansvaret 
for at få skabt en kultur på skolerne, hvor 
man kan tale åbent om stress. Mange ste-
der er det lykkedes, men der er også sko-
ler, hvor det kan blive bedre, siger han.   

Rektorformanden nikker genkendende 
til, at arbejdsbelastningen er særlig hård 
i nogle perioder. 

”En løsning kunne være, at vi udnytter 
nogle ere af årets dage og ikke holder 
så lang en sommerferie. Jeg tror, det er 
den vej, vi skal gå,” siger Jens Boe Nielsen.  

Han er enig i, at der er brug for en dia-
log mellem lærere og ledelse i forhold til 
den tid, lærerne bruger på forberedelse, 
men har svært ved at se, at ledelsen kan 
fastsætte et generelt niveau. 

”Vi ønsker selvfølgelig ikke, at lærerne 
går ned med stress, men vi er jo interes-
serede i, at undervisningen er så god som 
muligt. Og der er altså kandidater, som 
kommer med ret begrænsede forudsæt-
ninger,” siger Jens Boe Nielsen. 

 Der er altid noget, 

man kan gøre lidt bedre. 

Det bliver skruen uden 

ende. Pludselig har  

arbejdet invaderet hele  

ens privatsfære.

Birthe Hansen, konsulent i DUS
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Læs systime.dk   |   Ring 70 12 11 00   |   Skriv systime@systime.dk   |   Deltag lab.systime.dk

Member of European 
Educational Publishers Group

Litteraturhistorien 
– på langs og på tværs

Litteraturhistorien – på langs og på tværs er en 

ny, let tilgængelig og overskuelig litteraturhistorie i 

to dele. Første del går på langs gennem den danske 

litteraturhistories perioder fra middelalderen til det 21. 

århundrede. Anden del uddyber temaer og genrer inden 

for eller på tværs af den traditionelle periodeinddeling.

iBogen indeholder teksteksempler med mange 

illustrationer, og det litteraturhistoriske stof formidles 

i et enkelt og nutidigt sprog i korte afsnit.

  Det historiske stof perspektiveres til nutiden, så dets 

relevans tydeliggøres for eleverne.

  Et gennemgående fokus er stil og sprog – litteraturens 

fagligt væsentlige ’hvordan’.

Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen 
Peter Kennebo og  Helle Paabøl Andersen, redaktører

Lærer/Klasselicens pr. bruger: 
3 mdr. kr. 20,- | ½ år kr. 25,- | 1 år kr. 30,- | 2 år kr. 40,- | 3 år kr. 50,-

Udkommer som Bog og eBog til  skolestart.
Udkommer som iBog ultimo 2012.

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

iBog®
fordi fremtiden er digital

Rigtig godt, at nogle tekster 
delvist citeres, også i lange 
udsnit, og forklares. Det giver en 
god indsigt og tekstfornemmelse 
for eleven.

Susanne Richardt Kall, ekstern konsulent

Rigtig
elv

litthist.systime.dk



KORT NYT

Sagt  
Siden  
Sidst

Det kræver forberedelse at lave god mad. Så kan  
vi spørge ministeren, om vi er på vej fra Noma til Oma, 
hvis vi skal have mindre tid til forberedelse.
Allan Nørgaard Andersen, tillidsrepræsentant på Niels Brock. Ved GLs repræsentantskabsmøde, april 2012

Vil du blive bedre til at ind-

drage friluftsliv og natur i 

undervisningen, så er de nye 

masterkurser i friluftsliv 

på Københavns Universitet 

måske noget for dig. Master-

kurserne på kandidatniveau 

er tilrettelagt, så de kan 

gennemføres ved siden af 

et fuldtidsarbejde. Kurserne 

trækker på den nyeste viden 

om læring, pædagogik og 

didaktik med naturen i fokus. 

På den måde kan gymnasie-

lærere få et kompetenceløft 

og bruge masterkurserne til 

at styrke deres undervisning. 

Læs mere på kortlink.dk/

awgz. Tilmelding senest 1. juli 

2012.

Malene Nyborg Madsen, der går i 3.g på Christianshavns 

Gymnasium, er ny formand for Danske Gymnasieelevers 

Sammenslutning (DGS) per 1. juli. Gennem formandskabet vil hun styrke fagligheden og DGS som 

et ungdommens talerør, som i fremtiden skal sikre et mere demokratisk gymnasium, hvor eleverne 

har mere indflydelse på beslutningsprocessen. Det skriver Altinget.dk.

NY FORMAND I DGS

Totalt  
rygeforbud

Med en revidering af rygeloven 

bliver der totalforbud mod 

rygning på skoler, gymnasier, 

institutioner og en lang række 

øvrige uddannelses- og op-

holdssteder for børn og unge. 

Samtidig vil regeringen og 

Enhedslisten gøre mere brug 

af de eksisterende rygestoptil-

bud, herunder mere markedsfø-

ring af Stoplinien. Den nye rygelov 

har særligt fokus på at sikre, at børn 

og unge ikke bliver udsat for rygningens 

skadelige konsekvenser. 

APP  
SKAL GIVE 
EKSAMENSRO

Eksamensro er en ny applikation til 

smartphone, der skal hjælpe elever 

med eksamensangst. For mange 

bliver spænding og nervøsitet en 

mental barriere, der gør det svært 

at koncentrere sig om læsningen og om at præstere til selve eksamenen. Appli-

kationen indeholder selvhypnoseøvelser, der fokuserer på indre ro og styrke til 

både skriftlig og mundtlig eksamen. Og en række ekstra øvelser som for eksempel 

hypnose for god nattesøvn, fordi manglen på søvn kan bremse indlæring og fokus 

op til den vigtige dag. Applikationen kan købes i App Store og på Android Market.

EKSPERTER I 
FRILUFTSLIV

F
OTO: JO

NAS K
JÆ

R

T
EKST: S

ISKEN L
AU

GESEN
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Dansklærerforeningen
                                                                                       

Netværker

DANSKLÆRER- 
FORENINGEN  
VINDER PRIS

Bogen Netværker, der er ud-

givet af Dansklærerforeningen, 

får Undervisningsmiddelprisen 

2012. Netværker er en bog om 

fortælling, sprog og kommunikation 

i sociale medier, hvor forfatterne 

giver deres bud på, hvad medier er, 

og hvordan man skal arbejde med 

dem i dansk. Bogen er skrevet med 

øje for htx med sit særlige fokus 

på begrebet mediedannelse, men 

kan uden problemer anvendes på 

alle gymnasiale uddannelser. Prisen 

gives til et nyt undervisningsmiddel 

af bemærkelsesværdig høj kvalitet 

til folkeskolen, ungdoms- eller 

voksen uddannelserne.

17 % af dem, der blev færdige på erhvervsuddannelserne 

i 2010, havde i forvejen en studenterhue fra stx, hhx 

eller htx hjemme på hylden.

Dette års tema er Alt det, vi ikke ved. Et tema, der rummer mange spændende emner og indgangsvinkler, 

hvor du og dine elever kan stille skarpt på ting, vi gerne vil vide, eller ting, vi havde glemt, vi vidste. Lad din 

opfindsomhed og interesse afgøre, hvad I dykker ned i. Festivalen løber af staben 24. til 28. september, 

men du kan allerede nu tilmelde din klasse til årets masseeksperiment, der skal undersøge, om fuldkorn og 

englehop gør en forskel for børn og unges koncentration i skolen. Læs mere på www.formidling.dk.

HOLD ØJE MED DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2012

Kilde: Altinget.dk

Ved hjælp af klamme tegninger og en god portion sort humor skal et nyt kortspil lære unge om 

sexsygdomme – og om, hvordan de undgår dem. Spillet hedder Lovesick og er et gratis tilbud til 

folkeskoler, gymnasier og ungdomsklubber over hele landet. Det er designet af en seksualunder-

viser, en stand-up-komiker og en ekspert i læringsspil, og deres håb er, at det kan gøre seksual-

undervisning lidt sjovere. For det er der behov for, mener de. Bestil spillet på www.lovesick.dk.

NYT SPIL 
SKAL 
LÆRE 
UNGE AT  
BRUGE  
KONDOM

NASA 
INVITERER INDENFOR  
I FLYVENDE FYSIK- 
LABORATORIUM
Den amerikanske rumforskningsorganisation 

NASA inviterer gymnasielærere indenfor i 

deres flyvende fysiklaboratorium. To måneder 

om året i seks år flyver NASA fastlagte ruter 

over indlandsisen for at samle nye værdifulde 

data om, hvordan indlandsisen påvirkes af kli-

maforandringer. Ud over gymnasielærere er 

flyet lastet med rader- og lasersystemer, der 

kan give nøjagtige billeder af isens massetab 

og afsmeltning. Det fortæller P1 Orientering.
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Gymnasieskolen sætter i dette 

tema fokus på gymnasielærernes 

arbejdstid – blandt andet tiden 

med biologiholdet på skovbunden, 

sammen med eleverne i klasselo-

kalet, foran en bunke skriftlige 

opgaver søndag aften, på chatten 

med eleven, som har brug for 

hjælp til sin opgave og meget, 

meget mere … 

TEMA  
om lærernes  
arbejdstid
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Tina Sølbek Schmidt 

har trukket biologi-

undervisningen  

ud i skoven.
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Forberedelse fylder en del i mit arbejde. 
I øjeblikket arbejder jeg med et forløb 
om den danske skov og regnskoven med 

2.d i biologi på B-niveau. Vi har allerede væ-
ret på en ekskursion til Randers Regnskov, 
og fredag tog vi til en skov uden for Frederi-
cia. I denne uge forberedte jeg mig nok ikke 

så meget, som jeg plejer på en typisk uge – 
selvom det er svært at sige, hvad en typisk 
uge er i gymnasiet. Vi repeterede sto et op 
til ekskursionen med det undervisningsma-
teriale, som jeg lavede tidligere på året. Så 
det har ikke været nødvendigt, at jeg planlæg-
ger noget nyt. Det gør jeg ellers oftest. For 

man er nødt til at tilpasse sto et til eleverne 
og at sørge for, at emnerne er aktuelle. Og så 
kan jeg simpelthen ikke holde ud, hvis jeg 
skal undervise i det samme år efter år. Ofte 
ligger der også mere rettearbejde i en uge og 
vejledning til for eksempel tværfaglige forløb.

Når folk uden for gymnasieverdenen un-

SØNDAG 

Arbejdsugen starter altid om søndagen for 

mig, hvad enten det er ferie eller weekend. 

Jeg er nødt til at forberede næste uges 

undervisning.

12.30-14.00 Jeg forbereder undervisning til biologi B i 

morgen. Emnet er den danske skov og regn-

skoven. Repetition og forberedelse til eks-

kursion fredag. Svarer på Lectio.

17.00-18.30 Forbereder undervisning til biologi A i mor-

gen. Arbejdsopgaver og noter til stofskiftet 

efter et måltid.

MANDAG

8.05-09.35 Undervisning af 2.d i biologi B.

9.55-11.25 Underviser 3.c i biologi A.

11.55-13.15 Finder efter lang tids besvær ud af at koble 

min egen Mac op til skolens nye it-system, 

internet og printere.

13.15-13.45 Afprøver fældningsreaktioner i kemilabora-

toriet til brobygningsforløb med 8. klasse. 

De skal finde ud af, hvem der myrdede grev 

Stoker. 

15.15-16.15 Forbereder til biologi A i morgen. Power-

point om stofomsætning mellem måltiderne. 

Svarer beskeder på Lectio.

TIRSDAG

07.45-08.00 Jeg afhenter 17 makreller og 5 sild hos 

fiskehandleren til undervisningen.

08.05-09.35 Brobygning med 8. klasse. De laver fæld-

ningstitrering på en saltvandsprøve taget 

fra lungerne på ”den myrdede grev Stoker” 

og undersøger krudtslamrester fra tre mis-

tænktes hænder.

09.55-11.25 Underviser 3.c. Jeg gennemgår stofomsæt-

ning. Derefter gennemgår eleverne den hor-

monelle regulering trin for trin parvis, og jeg 

går rundt og lytter og hjælper.

11.55-13.40 Forbereder mig til næste lektion om celle-

delinger. Jeg læser stoffet igennem og gen-

nemgår det for mig selv. Jeg kopierer en 

opgave til eleverne.

13.40-15.10 Underviser 2.d i celledeling.

20.00-20.30 Jeg besvarer beskeder på Lectio.

LEKTOR TINA SØLBEK SCHMIDT

 

Ingen typisk uge i gymnasiet
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ONSDAG

10.00-11.30 Jeg pakker udstyr ned fra biologisamlingen 

i flyttekasser. Hele vores naturfagsfløj skal 

bygges om i sommerferien, og som sam-

lingspasser er det mit ansvar at få det pak-

ket væk inden eksamen.

11.55-13.30 Som fagformand har jeg indkaldt til møde 

i biologi- og kemifaggrupperne. Vi drøfter 

indretning af vores nye biologi-kemi-præpa-

ratorium. Jeg tager notater og skriver der-

efter referat, som jeg sender til alle delta-

gere og ledelsen. 

20.00-21.00 Jeg retter tre opgaver om arvelig bryst-

kræft. Opgaverne er afleveret for sent.  

Jeg læser opgaverne, skriver kommen-

tarer og giver karakterer. Bagefter læser 

jeg beskeder på Lectio.

TORSDAG

09.00-10.30 Jeg forbereder til 4. lektion i dag med 2.d 

om dna-molekylets opbygning og kopiering. 

Jeg læser lektien, ordner notater og åbner 

dokumenter med figurerne på min Mac, så 

de er klar til undervisningen.

11.55-13.30 Kører til gymnasiet og pakker feltudstyr 

til ekskursionen i morgen med 2.d. Min bil 

bliver fyldt med skovle, termometre og så 

videre.

13.40-15.10 Underviser 2.d i dna. De skal bygge moleky-

ler op i mindre grupper. Bagefter gennem-

går jeg dna-kopiering, inden jeg bliver kaldt 

til byggemøde. Eleverne gennemgår selv 

øvelsesvejledningen til i morgen. Da jeg kom-

mer tilbage, gennemgår jeg kort øvelserne, 

og vi aftaler, hvem der kører med hvem ud 

til skoven. 

15.15-16.15 Jeg er til pædagogisk rådsmøde. Oprindelig 

slutter det senere, men af personlige årsa-

ger er jeg nødt til at gå lidt tidligere. 

20.00-21.00 Retter rapporter fra 2.d om undersøgelse 

af livsformer i regnskoven. Bagefter læser 

jeg beskeder på Lectio.

FREDAG

07.40-12.00 Jeg kører til gymnasiet for at hente det sid-

ste udstyr og videre til Trelde Næs, som er 

et stort skovområde 10 kilometer uden for 

Fredericia. Her mødes jeg med eleverne, 

der indsamler jordprøver, klipper urter af 

i jordhøjde, måler diameter af træerne og 

vinkler til toppen af træerne. Solen skinner, 

og vi tygger på nyudsprungne bøgeblade og 

dufter ramsløg.

12.30-13.00 Tilbage på gymnasiet pakker jeg udstyret ud 

af bilen. Jord- og planteprøverne lægges i 

køleskabet. Vi efterbehandler i næste uge.

14.00-15.00 Jeg retter opgaver og svarer beskeder på 

Lectio.

16.00-17.30 Retning og svar af beskeder på Lectio.

LØRDAG

Jeg forsøger at holde fri om lørdagen. Det 

er ikke altid, det lykkes, men jeg forsøger.

 Vi har allerede 
været på en ekskur-

sion til Randers 
Regnskov, og fredag 

tog vi til en skov 
uden for Fredericia.

Tina Sølbek Schmidt, lærer,  

Fredericia Gymnasium

drer sig over, at vi lærere ikke har konfron-
tationstimer med eleverne hver dag fra 8 
til 15, glemmer de alt det andet, som vi 
laver med eleverne, som også er undervis-
ning. I almen studieforberedelsesforløb (A ) 
er vi meget sammen med eleverne. Og ved 
SRP, SRO og til A -eksamen sidder vi jo 

meget sammen med eleverne i små grupper 
og vejleder dem. Men det gurerer ikke som 
undervisning i Rigsrevisionens rapport, 
men som vejledning. Selvom det i realiteten 
er undervisning. Jeg tror, summa summa-
rum så er vi sammen med eleverne mere, 
end det umiddelbart ser ud, når man kun 

kigger på undervisningstiden i klassen.  
Men vi har også brug for tid til rettear-

bejde og forberedelse. Bare i mine fag biologi 
og kemi er der med reformen kommet mere 
fokus på skriftlighed. Når eleverne skal pro-
ducere alle de skriftlige opgaver, så er vi 
nødt til at have tid til at rette dem.  

Gymnasieskolen har bedt to 
gymnasielærere om at føre en 
logbog over deres arbejdsuge. 
Lærerne har taget tid på og 
noteret alle deres opgaver ned 
fra søndag til lørdag.
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Lærere er yderst velforberedte

Gymnasielærerne bruger mere tid på forberedelse og rettearbejde, end der er sat af til det, viser 
en spørgeskemaundersøgelse blandt Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) medlemmer. 
Eleverne mener også, at lærerne er særdeles godt forberedt til undervisningen, viser den hidtil 
største elevtrivselsundersøgelse.

Danske gymnasielærere overlader 
tilsyneladende ikke meget til til-
fældighederne, når de forbereder 

sig til undervisningen.
Halvdelen af gymnasielærerne vurde-

rer, at de bruger mere tid på forberedelse 
i forhold til den tid, der er sat af til det 
arbejde. 

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, 
som Gymnasieskolen har foretaget blandt 
en række af GL’s medlemmer. 1.012 gym-
nasielærere har deltaget i undersøgelsen, 
og blandt dem har 50 procent svaret, at de 

bruger mere tid på at forberede sig, i forhold 
til hvad der er sat af til det. Kun 7 procent 
svarer, at de bruger mindre tid på forbere-
delse end den tid, der er sat af til det.

Samtidig viser undersøgelsen, at over 
halvdelen – 57 procent – af lærerne bru-
ger mere tid på rettearbejde i forhold til 
den tid, der er sat af. 

Lærerne kan glæde sig over, at eleverne 
bemærker den grundige forberedelse. I 
en ny elevtrivselsundersøgelse svarer over 
96 procent af eleverne, at de er helt eller 
delvist enige i, at lærerne er godt forbe-

redte, og 88 procent mener, at deres lærer 
anvender opdateret viden og materialer. 
50.000 elever har deltaget i undersøgel-
sen, som Aspekt R&D A/S har udført sær-
kørsler på for GL.

Helge Mørch Jensen, som er forhand-
lingschef i GL, er ikke overrasket over, at 
lærerne er velforberedte.

”Det er en del af kulturen på skolerne, 
at lærerne er velforberedte til ngerspid-
serne. De skal møde eleverne hver dag, 
og de vil ikke falde igennem,” siger han.

Han mener, at kravene til at være vel-

UNDERSØGELSEN
Gymnasieskolen har udsendt 

et spørgeskema om arbejds-

tid og skæve arbejdstider til 

et repræsentativt udvalg af 

GL’s medlemmer. 1.012 med-

lemmer har besvaret spør-

geskemaet, hvilket svarer til 

43 procent af de adspurgte.

Hvor ofte arbejder du om aftenen?

arbejder 
mindst fem 
aftener om 
ugen

arbejder tre 
til fire aftener 
om ugen

arbejder en 
til to aftener 

om ugen

arbejder  
sjældent eller 

aldrig om 
aftenen

ubesvaret

29 %

41 %

17 %

11 %
2 %
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forberedt er blevet større, i takt med at 
ere unge fra en årgang bliver optaget på 

gymnasiet. Det giver en bredere elev-
gruppe og stiller større krav til den enkelte 
lærer for at forberede undervisning, som 
favner alle elever i klassen.

I sidste nummer af Gymnasieskolen pe-
gede undervisningsminister Christine 
Antorini på, at noget af den tid, lærerne 
bruger på forberedelse og rettearbejde, 
ifølge hende kan konverteres til mere un-
dervisningstid. 

Resultatet af spørgeskemaundersøgel-
sen viser dog, at mange lærere tilsynela-
dende har svært ved at nå at forberede 
sig tilfredsstillende inden for den tid, der 
er sat af til opgaven. 

”Det ser ud til, at der er en klar mod-

sætning mellem politikernes virkelighed 
og lærernes oplevede virkelighed,” siger 
Helge Mørch Jensen.

Han opfordrer ledelsen på gymnasierne 
til at forholde sig til, om lærerne kan nå 
at løse deres opgaver inden for den tid, 
der er sat af til det.

”Ledelsen skal også udføre personale-
ledelse, og den bør spørge lærerne, om 
de har et problem med at nå at løse deres 
opgaver,” siger Helge Mørch Jensen.

Ingen genbrug
illidsrepræsentant på Frederiksværk 

Gymnasium & HF Søren Møller Baattrup 
genkender, at mange lærere vurderer, at 
de bruger meget tid på forberedelse. En 
af forklaringerne er ifølge ham, at hvert 

enkelt forløb i et moderne gymnasium 
er unikt. Gymnasiereformen med ere 
studieretninger betyder, at lærerne i hø-
jere grad skal skræddersy hvert enkelt 
forløb. Der er for eksempel forskel på at 
undervise i samfundsfag på studieret-
ningerne samfundsfag/biologi og på 
samfundsfag/engelsk.

”Læreren skal tone sit fag efter studie-
retningen, og der er ikke meget genbrug 
i undervisningen i gymnasiet i dag. Hvert 
enkelt forløb er unikt. Derudover er det 
ikke sikkert, at det samme forløb fungerer 
i to forskellige klasser. Det skal man tage 
højde for,” siger Søren Møller Baattrup, 
som samtidig peger på, at det også er med 
til at gøre jobbet som gymnasielærer 
spændende og varieret.

13 timer  
eller derover

10-12 timer

7-9 timer

4-6 timer

3 timer  
eller mindre 

ubesvaret

Hvor mange timer om ugen bruger du i 

gennemsnit på aften-/weekendarbejde?

14 %

20 %

25 %

25 %

14 %
2 %

Arbejder du i weekenden?

arbejder hver 
weekend

arbejder  
hver anden 

weekend

hver tredje 
weekend eller 

derunder

ubesvaret

65 %
18 %

15 %

2 %

Læreren skal tone sit fag efter  
studieretningen, og der er ikke meget  

genbrug i undervisningen i gymnasiet i dag.

Tillidsrepræsentant på Frederiksværk Gymnasium  

& HF Søren Møller Baattrup
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Bruger du mere eller mindre tid på følgende 
opgaver, i forhold til hvad der er sat tid af til? Mere

Hverken 
mere 
eller 

mindre Mindre

Pct. Pct. Pct.

Klasseundervisning (eksklusiv forberedelse) 7,29 % 86,71 % 0,64 %

Forberedelse 50,16 % 37,3 % 7,07 %

Rettearbejde, feedback og vejledning af alle skriftlige opgaver, for eksempel AT og SRP 57,56 % 33,33 % 4,29 %

Eksamensarbejde 37,41 % 53,48 % 3,86 %

Studievejledning, tutorordninger etcetera 7,93 % 68,27 % 10,08 %

Studieture, ekskursioner, forårskoncerter, idrætsdage, lektiecafé etcetera 19,19 % 64,09 % 6,32 %

Lærersamarbejde, herunder møder 34,83 % 55,31 % 3,32 %

Administrative opgaver, for eksempel fraværsregistrering 31,73 % 57,23 % 3,54 %

Kommunikation med elever uden for undervisningssituationen (herunder besvarelse af e-mails) 52,41 % 39,55 % 2,04 %

Pauser 1,61 % 62,49 % 26,69 %

Andre opgaver, for eksempel PR-møder, ansvar for faglokaler, sociale arrangementer 18,22 % 69,45 % 4,07 %

Når lærerne er velforberedte, hænger 
det også sammen med lærernes personlige 
identitet, mener Søren Møllen Baattrup.

”Din personlige identitet er knyttet op 
på faget og lærergerningen, og derfor bli-
ver faglig kritik personlig. Du kan ikke 
gå ind til timerne uden at være klædt på 
til det.”

illidsrepræsentant på Århus Akademi 
HF & Studenterkursus Mette Kristensen 
mener også, at hendes kolleger forbereder 
sig grundigt. Det skyldes blandt andet, at 
der er en stor bredde blandt eleverne i 
klasserne.

”Nogle elever på hf er mindre studie-
parate og sårbare, og vi er derfor nødt til 
både at have en plan B og C for undervis-
ningen for at få alle med. Vi forbereder 

mere end ét undervisningsforløb. Det 
handler også om faglig stolthed for den 
enkelte lærer,” siger Mette Kristensen.

Grænseløs forberedelse 
illidsrepræsentant på Bjerringbro Gym-

nasium Carl Otto Christiansen genkender 
billedet af den velforberedte lærer.

”Lærerne vil gerne vise, at de har tjek 
på deres fag og undervisning. Når der 
sidder en ok 18-årige elever, og du er en 
lærer i slutningen af 20’erne, så er det 
ubehageligt ikke at have fuldstændigt styr 
på tingene,” siger Carl Otto Christiansen. 

Det gælder dog ikke kun for de unge 
lærere, mener han.

”Det at være lærer giver ikke længere 
automatisk autoritet. Eleverne kræver, at 

du hver gang leverer god og velforberedt 
undervisning. Det vil lærerne også gerne 
gøre, for den gode undervisning er jo også 
det, der gør det interessant at være lærer. 
Det er en fed oplevelse at forberede et 
undervisningsforløb og få positiv respons 
fra eleverne,” siger Carl Otto Christiansen. 

Han mener dog også, at især unge læ-
rere skal passe på, at de ikke identi cerer 
sig så meget med lærerrollen, at de ikke 
kan lægge arbejdet fra sig. I princippet er 
der jo ingen grænser for, hvor meget en 
lærer kan forberede sig.

”Som lærer lukker du aldrig helt butik-
ken. Faren er, at du sjældent føler, du 
bliver helt færdig,” siger han. 

 

elever, og du er en lærer i slutningen 
af 20’erne, så er det ubehageligt ikke 
at have fuldstændigt styr på tingene. 
Tillidsrepræsentant på Bjerringbro Gymnasium Carl Otto Christiansen
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Dialog på nettet er en vigtig del  
af undervisningen

Dialogen med elever på e-mail, sociale medier og så videre er blevet en væsentlig del af undervis-
ningen for mange lærere. 43 procent af lærerne svarer dagligt eller ere gange dagligt på elevers 
henvendelser på elektroniske medier. Der er behov for retningslinjer på området, mener ekspert.

Danske gymnasieelever er ved at 
vænne sig til at få hurtige svar fra 
deres lærere på de elektroniske 

medier. Op mod halvdelen af lærerne sva-
rer dagligt eller ere gange dagligt på 
elevernes henvendelser på for eksempel 
e-mails og sociale medier, viser en spør-
geskemaundersøgelse foretaget af Gym-
nasieskolen blandt en række af GL’s med-
lemmer.

Lidt over 1.000 lærere har deltaget i 
undersøgelsen, og næsten halvdelen be-
svarer dagligt eller ere gange dagligt 
elektroniske henvendelser fra eleverne. 
Kun fem procent svarer, at de sjældent 
kommunikerer med elever ved tastaturet. 

I den samme undersøgelse svarer over 
halvdelen af lærerne, at kommunikation 
med eleverne for eksempel via e-mails 
tager længere tid, end der er sat af til en 
opgave.

Professor på Center for Undervisnings-
udvikling og Digitale Medier på Aarhus 
Universitet Helle Mathiasen mener, tallene 
viser, at undervisning i et moderne gym-
nasium er meget andet end tavleunder-
visning.

”Når lærerne kommunikerer på Face-
book, på e-mail eller via andre elektroni-
ske medier, er det også undervisning. It 
giver muligheden for en mere faglig dia-
log mellem læreren og den enkelte elev, 
som ikke er mulig i klassen. Det er vigtigt, 
at eleverne har mulighed for at få hjælp  
af læreren, hvis de for eksempel er gået 
i stå med en skriftlig opgave,” siger Helle 
Mathiasen.

Hun mener, det er vigtigt at få synlig-

gjort den del af lærernes arbejde. 
”Når man tæller timer og sætter pro-

center på lærernes undervisningstid, skal 
kommunikationen på de elektroniske me-
dier også tælles med, da det er en værdi-
fuld del af undervisningen,” siger hun.

Hun har stået bag forskning, der viser, 
at det er vigtigt, at ledelsen på skolen er 
med til at de nere nogle overordnede ret-
ningslinjer og rammer på området, så 
både ledelse, lærere og elever har en no-
genlunde fælles forståelse for, hvad man 
kan forvente af kommunikation via de 
elektroniske medier.

”Lærerne skal ikke stå til rådighed døg-
net rundt, men det nytter heller ikke no-
get, at eleven først får et svar ere dage 
senere, hvis det forsinker arbejdsproces-
sen i forbindelse med en opgave. Derfor 
er det væsentligt at blive enige om, hvad 
elever og lærere kan forvente af hinanden 
på dette område,” siger Helle Mathiasen.

Pas på stress
På Det Nationale Forskningscenter for  
Arbejdsmiljø har psykolog og arbejdsmil-
jøforsker Karen Albertsen undersøgt sam-
menhængen mellem det grænseløse ar-
bejde og stress, søvn og privatliv.

Den digitale tidsalder betyder, at mange 
mennesker svarer på arbejdsmails og der-
med forholder sig til deres arbejde, når 
de er hjemme. Det betyder, at arbejdet 
bliver mere uforudsigeligt, især hvis det 
forventes, at man svarer hurtigt på hen-
vendelser fra elever, kan det gribe forstyr-
rende ind i ens mulighed for at planlægge. 

”Mail, sms og andet kan være en bety-

delig stressfaktor, hvis man i forvejen har 
et meget tæt skema,” siger Karen Albert-
sen. 

Når lærerne åbner en mail derhjemme, 
kan de ikke vide, om der for eksempel 
kan være nogle problematiske ting, som 
skal drøftes med en elev, og dermed er 
det en mere uforudsigelig opgave end at 
sidde at rette opgaver. 
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Fire gode råd om digital  
kommunikation med elever

1.  Sæt nogle overordnede rammer for 

kommunikationen – for eksempel 

hvornår og hvor ofte du svarer på 

henvendelser i det konkrete under-

visningsforløb.

2.  Gør eleverne bevidste om, at de altid 

skal være meget præcise om, hvad 

de vil have et svar på.

3.  Få eleverne til at begrænse, hvor 

meget tekst etcetera de vil have  

dig til at læse og forholde dig til. 

4.  Få eleverne til at udvælge det 

 væsentligste, og få dem til at 

 relatere de spørgsmål, du skal  

svare på, til deres medsendte tekst. 
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De færreste uger ligner hinanden, så 
jeg kan ikke sige, at dette var en typisk 
uge. I denne uge har jeg arbejdet 48 

timer, og det ligger nok lidt over det normale, 
fordi jeg har rettet studieretningsprojektop-

gaver. Jeg k til gengæld ikke tid til at arbejde 
på det udviklingsprojekt, jeg er en del af på 
CPH West, som handler om at øge fokus på 
læring og motivation for at gå i skole. 

Min arbejdsuge begyndte søndag aften, 

da jeg skulle forberede en erhvervscase om 
Peter Larsens Ka e A/S, som eleverne skulle 
lave en tværfaglig opgave om i afsætning og 
virksomhedsøkonomi. Jeg bliver nødt til at 
forholde mig til de nyeste former for mar-

”Jeg har aldrig rigtigt fri”
Martin Hjorth, 45 år, underviser på CPH West, hhx i Ishøj, underviser i afsætning og innovation.
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Tid 
start 

Tid 
slut Aktivitet

19.00 19.15 Administration

Tjek af e-mail

19.15 19.45 Administration

Erhvervscase gruppeudarbejdelse

19.45 22.52 Forberedelse

Sætte sig ind i casen  
– Peter Larsens Kaffe A/S

Tid 
start 

Tid 
slut Aktivitet

05.59 06.02 Administration

Tjek af e-mail

07.24 07.50 Forberedelse

Forberedelse til afsætningstimer 
(noget var forberedt ugen før der-
for kort forberedelse).

07.50 07.55 Administration

E-mail

08.15 09.59 Undervisning

E-case vagt

10.00 11.30 Undervisning

3. år afsætning

11.30 12.00 Pause

Frokost

12.00 13.30 Undervisning

1. år afsætning

13.30 13.45 Pause

13.45 14.30 Undervisning

3. år afsætning

19.20 19.45 Administration

Opgave ajour. (hvem har afleveret)

19.45 20.15 Forberedelse

af 3.-års-undervisning

20.15 22.15 Rettearbejde

Studieretningsprojekt retning

Tid 
start 

Tid 
slut Aktivitet

06.01 06.02 Administration

Tjek af e-mail

07.20 07.45 Forberedelse

E-case

08.10 10.00 Undervisning

Erhvervscase vejledning

10.00 11.30 Rettearbejde

Opgaveretning

11.30 12.00 Forberedelse

Frokostmøde om erhvervscase

12.00 12.45 Undervisning

3.-års-undervisning

12.45 14.30 Undervisning

Erhverscase vejledning

19.40 20.35 Forberedelse

Synopsislæsning

20.35 21.15 Rettearbejde

SRP-retning

SØNDAG MANDAG TIRSDAG

Gymnasieskolen har bedt to gymnasielærere om at føre en logbog over deres arbejdsuge. 
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kedsføring, for at min undervisning er op-
dateret. Jeg inddrager mange artikler og 
informationer fra massemedierne om forhold 
i omverdenen, for ellers bliver undervisnin-
gen uinspirerende.

Jeg tjekker altid min mails klokken 6 om 
morgenen, da der kan være nogle elever, 
som skriver sent til mig. Jeg svarer eleverne 
hurtigt, og når de for eksempel laver studie-
retningsopgaver, chatter jeg med dem i week-
enderne – det er jo der, de sidder og produ-
cerer og har brug for hjælp.

Jeg har haft lidt over 20 timers undervis-

ning i denne uge, her tæller jeg også vejled-
ning og prøveeksamen med, hvor eleverne 
fremlægger deres erhvervscase. Det varede 
fra klokken 8 til 15 om onsdagen. Jeg mener 
ikke, at undervisning kun kan de neres som 
at stå foran en klasse, det giver ikke et reelt 
billede.

Jeg er sammen med mine børn om efter-
middagen, og når de så er lagt i seng om 
aftenen, sætter jeg mig ofte til at arbejde. Så 
på den måde har jeg aldrig rigtigt fri. I denne 
uge har jeg arbejdet re aftener om ugen.

Jeg brokker mig ikke, jeg er rigtig glad for 

mit arbejde som gymnasielærer. Men jeg 
mener, at alle har for travlt med at have en 
holdning om at være gymnasielærer, selv 
om de ikke ved noget om det. Vi bliver målt 
med øjne, som ser på gymnasiet med 30 år 
gamle briller. Der er manglende anerkendelse 
for, at jeg arbejder eksibelt og chatter om 
en opgave med eleverne om aftenen eller 
søndag formiddag eller modtager opkald fra 
eleverne i weekenden om personlige og so-
ciale forhold, da jeg også er mentor.  
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Tid 
start 

Tid 
slut Aktivitet

06.00 06.01 Administration

e-mail tjek

07.15 07.45 Forberedelse

Ec Synopsislæsning samt andet

07.50 08.00 Forberedelse

Klargøring til fremlæggelser

08.00 15.05 Undervisning

Prøveeksamen. Eleverne  
fremlægger deres erhvervscase 

16.00 16.03 Administration

E-mail

16.45 17.00 Administration

E-case adm.

17.00 17.10 Øvrige aktiviteter

20.00 21.56 Forberedelse

Tid 
start 

Tid 
slut Aktivitet

06.00 06.03 Administration

E-mail

07.20 07.40 Forberedelse

E-case forberedelse

08.00 08.50 Undervisning

Erhvervscase fremlæggelse 

08.50 09.30 Pause

09.30 09.50 Administration

Snak om elever og klasse med kol-
lega

09.50 10.00 Pause

10.00 11.30 Undervisning

3. år afsætning

11.30 12.00 Administration

Frokost klassemøde

12.00 12.45 Undervisning

2. år afsætning

12.45 13.30 Undervisning

Innovationsvalghold

14.30 15.30 Øvrige aktiviteter

OK-orienteringsmøde

Tid 
start 

Tid 
slut Aktivitet

06.00 06.01 Administration

E-mail

08.00 10.00 Rettearbejde

SRP-retning

10.00 10.15 Administration

E-mail

10.15 14.40 Rettearbejde

SRP-retning

ONSDAG TORSDAG FREDAG

Gymnasieskolen bad Martin Hjorth blandt andet om at føre logbog over en tilfældig arbejdsuge på CPH West, HHX. Udover klassisk  

klasseundervisning havde Martin Hjorth også et hold elever til prøveeksamen, hvor de fremlagde en erhvervscase.

Lærerne har taget tid på og noteret alle deres opgaver ned fra søndag til lørdag.
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”Jeg vil rigtig gerne tilbringe 
mere tid sammen med ele-
verne, og det tror jeg egentlig,
at de fleste lærere vil. Men vi
gør jo bare, hvad vi bliver bedt 
om. Og i gymnasiereformen er 

der mange andre ting, vi skal, ud over at 
undervise. Noget af den øgede skriftlighed 
kunne efter min mening godt lægges om til
elevtid. Jeg bruger hver uge tid sammen
med eleverne i lektieværkstedet. Det er jo 
også undervisning, selvom det i Rigsrevisio-
nens rapport figurerer under øvrig tid.”

Thomas Brun Kristensen
underviser i fysik og matematik på Hasseris Gymnasium & IB

Lektiecafe 
er også 
undervisning

Stinne Bossen
underviser i idræt og matematik på Odense Katedralskole

Det tværfaglige
kræver meget
forberedelse

”Hvis ministeren synes, at vi 
skal undervise 
skæres et and
som gymnasielæ
vi rigtig meget.
eksempel skær

lærerne bruger på møder og
Men det vil så gå ud over de
projekter, for de kræver stor
på tværs af fagene. Det tvæ
meget i forberedelse, fordi m
starte helt fra bunden med n
fag.”

Rigsrevisionens rapport om gymnasielærernes arbejdstid
Rapporten konkluderer, at lærernes arbejdstid på de almene gymnasier i 

2010/2011 var fordelt således:

29 % forberedelse

22 % undervisning

18 % øvrig tid, for eksempel vejledning, lektiecafe, studieture og møder

16 % retning af opgaver

8 % pauser, pædagogisk administrative opgaver og reduktion i arbejdstiden

7 % eksamen.
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Lærerne tager  
til genmæle
Rigsrevisionen offentliggjorde for kort tid siden en rapport om gymnasielærernes arbejdstid.  

Den konkluderede blandt andet, at lærerne underviser for lidt og tilbringer for lidt tid sammen med eleverne.  

Vi har spurgt nogle lærere, hvad de mener om konklusionerne. %%2%%%%%%%%
22

n synes, at vi 
mere, må dere, må der 
et sted. Forsted. For 
ærer arbejder ærer a
. Man kunne for Man
re i den tid, som
g planlægning.
 tværfaglige 
r forberedelse
rfaglige fylderfylder 

man ofte skalofte skal 
nye emner og ye emner o2222

20

Gym
nasieskolen  #8  2012



%
T

E
M

A
: A

R
B

E
J
D

S
T

ID

Leise Buhl Jensen
underviser i engelsk og samfundsfag på Maribo Gymnasium

Undervisning
frem for 
registrering, tak

18 %18
%% %

”Det er trist at opleve den 
misforståelse og mistænkelig-
gørelse, at vi arbejder for lidt. 
Men sandheden er jo, at vores
arbejde er presset sammen, 
så vi arbejder 42 timer om

ugen. Og der er jo ingen, der ser, når jeg

%%
00 eller se

%%
-

cer, der

%%undersø%% -

jeg rigtig %%get hellere %%pper af %%ektronisk %%planer og%%
rapporter, som reformen har medført.
Sandheden er jo, at der var meget mere
undervisning før reformen. Men det er sim-
pelthen ikke muligt at øge undervisningen 
med den byrde af vejledning til AT og rette- 
og

29 %1818
”Jeg kan slet ikke genkende 
Rigsrevisionens tal, og min 
umiddelbare reaktion var, at 
rapporten er optakt til over-
enskomstforhandling. Det er 
en meget snæver måde, som

Rigsrevisionen har kigget på undervisning 
på. Specielt når gymnasiereformen lægger 
meget op til en mere studieforberedende til-
gang, så er man nødt til at anskue vejled-
ning som undervisning og konfrontationsti-
mer. For det er en meget vigtig del af
undervisningen at vejlede og hjælpe eleverne 
på rette vej.

Jeg opfatter mine kolleger som meget
samvittighedsfulde med stor faglig stolthed. 
Vi ønsker at nå pensum, vejlede eleverne og 
på alle måder ruste eleverne bedst muligt. 
Jeg er på aldersreduktion, alligevel oplever
jeg, at jeg er presset, og så må det være
meget værre for mine yngre kolleger.”

Flemming Bechgård Holm
underviser i historie, samfundsfag, international økonomi og kul-

turforståelse på Rybners HHX

Rapport er 
optakt til 
OK-forhandling
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Så er der åbent for tilmelding til GYMNASIEDAGE.DK   
den årlige konference for de gymnasiale uddannelser 

Å r e t s  t e m a  e r   
K r e a t i v i t e t  o g  i n n o v a t i o n  i  g y m n a s i e t  -  h v a d  k a n  
v i  o g  h v a d  g ø r  v i ?  

Årets konference stiller skarpt på det kreative og innovative i gymnasiet. Hvad er 
det vi forventes at gøre, og hvad sker der i praksis? Hvad forstås ved en kreativ og 
innovativ tilgang til undervisningen? Hvordan udformes et læremiddel så det un-
derstøtter kreativitet og innovation? 

G Y M N A S I E D A G E . D K  b y d e r  p å  
I n n o v a t i v e  o g  k r e a t i v e  l æ r e m i d l e r  

Hør hvordan danske læremiddelproducenter integrerer det kreative og innovative 
i deres nye udgivelser og få en præsentation af disse på producenternes stande i 
udstillingsområdet. 



H ø r  b l a n d t  a n d r e :  

Christine Antorini, Børne- og undervisningsminister Ministeriet for Børn og Unge 

Michael Paulsen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU 

Thomas Illum Hansen, Videncenterleder, ph.d. Læremiddel.dk 

Lene Tanggaard, Professor Center for Kvalitative Studier, Aalborg Universitet 

Stefan Hermann, Rektor Professionshøjskolen Metropol 

Tirsdag den 25. og onsdag 26. september 2012 på  
Syddansk Universitet i Odense 

Læs hele programmet på www.gymnasiedage.dk 

O n l i n e  t i l m e l d i n g :  

Senest fredag den 31. august 2012 på www.gymnasiedage.dk 

Konferencen arrangeres af  
Centre for Undervisningsmidler i Danmark  
i samarbejde med IFPR, Syddansk Universitet 



God ledelse er et personalegode – har jeg 
tidligere sagt. Nye undersøgelser viser, at 
god planlægning ikke bare er et persona-

legode, men en nødvendighed – både for lærerne 
og for skolernes økonomi.

Gymnasieskolens arbejdstidsundersøgelse, an-
tal henvendelser til vores rådgivning om psykiske 
arbejdsmiljøproblemer og opslag i Finansministe-
riets database viser, at der er et stort potentiale i 
planlægning på landets gymnasieuddannelser.

Grænseløst arbejde og overarbejde er hverdag
En stor del af lærerne bruger mere tid på at for-
berede sig, evaluere opgaver, vejlede elever i større 
skriftlige opgaver og kommunikere med eleverne 
om aftenen og i weekenderne, end der er sat af 
til det.

Det reelle billede af gymnasielæreres arbejde 
viser, at det er engagerede og ansvarsbevidste 
lærere, der pålægges alt for mange opgaver. 

At den er gal, har vi i GL ikke været i tvivl om. 
Og det var da også baggrunden for, at vi i stx/
hf-overenskomsten sidste år aftalte nye planlæg-
ningsbestemmelser, som træder i kraft efter som-
merferien, men det er nu, der er brug for god 
planlægning af det kommende skoleår. De nye 
bestemmelser er en opgraderet værktøjskasse, 
ledelsen kan bruge til at sikre, at den enkelte 
lærer har en fornuftig opgavemængde, så der er 
et hensigtsmæssigt forhold mellem tildelte opga-
ver og den tid, der er til rådighed til at løse dem.  

Samtidig blev det i overenskomsten præciseret, 
at den enkelte lærer højst kan pålægges 150 timers 
overarbejde, medmindre andet aftales med den 
enkelte lærer. Det er helt afgørende for lærernes 
arbejdsmiljø, men også for skolernes økonomi. I 
2011 blev der udbetalt 230 millioner kroner i 
overtidsbetaling alene på stx/hf. På hhx/htx er 
det desværre endnu værre: Her blev der udbetalt 
150 millioner kroner, til trods for at området stør-
relsesmæssigt kun udgør en tredjedel. På stx/hf 
er det en stigning i overarbejde på 15 procent 
siden 2009. I samme periode steg antallet af hen-

vendelser til rådgivningen om psykiske arbejds-
miljøproblemer voldsomt på grund af stress og 
arbejdsbelastning.

Brug bestemmelserne
Løsningen er, at de nye planlægningsbestem-
melser på stx/hf bruges. På hhx/htx er der brug 
for lignende planlægningsbestemmelser, men der 
er intet til hinder for, at det enkelte erhvervsgym-
nasium benytter planlægningsbestemmelserne i 
stx/hf-overenskomsten. Og så er der brug for, at 
der i alle samarbejdsudvalg (SU) og medarbejder 
ind ydelses organer (MIO) udarbejdes retnings-
linjer, så der sættes grænser for det grænseløse 
arbejde.

Store omkostninger til overarbejde kombineret 
med, at det er rigtig dyrt, når lærere går ned med 
stress – både for den pågældende, for eleverne, 
men også for skolens bundlinje, betyder, at det 
er blevet tid til rettidig omhu. Ordentlig planlæg-
ning er en intelligent e ektivisering.  

Gorm Leschly,  
GLs formand

God planlægning er  
en intelligent e ektivisering

et tid til rettidig omhu. Ordentlig planlæg
r en intelligent e ektivisering.  

Leschly, 
rmand

GL MENER
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Screenin

Screeningng
eeningng

Screening.systime.dk tester elevens styrker og 

svagheder online  med direkte evaluering til læreren 

og læsevejlederen. Programmet retter opgaverne 

automatisk. Testen viser både resultatet for den 

enkelte elev og for hele klassen.

Screening.systime.dk er beregnet på det første år 

af de gymnasiale uddannelser. Materialet er udviklet 

af erfarne gymnasielærere og gennemtestet over 

flere år.

  Flytter fokus fra rettearbejde til målrettet indsats 

over for elever og kursister

  Med fagpakkerne er screeningen tilpasset de 

forskellige udddannelsestyper

  Valgmuligheder mellem forskellige opgaver, så test 

og screening kan tilpasses de forskellige klasser 

og elever.

Afhængigt af den pakke du vælger, kan du finde 

test til:

 Almen sprogforståelse

 Dansk

 Engelsk

 Læsning og stavning

 Matematik

 Sprog og kultur

 Tysk

Vi har følgende fagpakker:

 hf

 hhx

 htx

 stx

 Læsning og stavning (Frederiksborgmaterialet)

 AP-screening

Læs systime.dk   |   Ring 70 12 11 00   |   Skriv systime@systime.dk   |   Deltag lab.systime.dk
Member of European
Educational Publishers Group

screening.systime.dk

Scre
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSccccccccccre

Test elevernes faglige niveau

N
y forbedret

udgave!

[...] screeningen var 

overskuelig for eleverne. 

Resultaterne gav et klart 

fingerpeg om, hvem der 

havde grammatiske pro-

blemer, og om problemer-

ne var knyttet til ordklas-

ser eller sætningsled.

Brugerkommentar



GYMNASIELIV

Den sidste lørdag i april 

dystede elever fra Vejle 

Tekniske Gymnasium, 

Rødkilde Gymnasium 

 og Rosborg Gymnasium 

og HF mod hinanden  

og byens andre ung-

domsuddannelser til  

det årlige matchrace  

på Vejle Fjord.
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Der var på forhånd lagt op 
til en vis forventningsaf-
stemning i forhold til 

medlemmerne, da Gymnasiesko-
lernes Lærerforenings (GL) repræ-
sentantskab mødtes i slutningen 
af april med det ene formål at 
diskutere og udtage krav til den 
kommende vinters overenskomst-
forhandlinger (OK 13).

Var situationens alvor ikke al-
lerede gået op for medlemmerne, 
gjorde den det nok med de to 
rapporter, der så dagens lys i 
ugerne inden: Den opdaterede 
Pluss Leadership samt Rigsrevi-
sionsrapporten om lærernes ar-
bejdstid – begge med nogen-

lunde samme konklusion: 
Lærerne skal undervise mere, så 
må man skære andre steder. Un-
derforstået, lærerne skal arbejde 
mere for de samme penge. En 
veritabel krigserklæring fra mi-
nistrene, sagde GL-formand Gorm 
Leschly i sit oplæg på mødet.

”Der er en ny regering, men 
budskabet er det samme som i 
2010. Den nye regering angriber 
os økonomisk, men alle tallene 
og spareiveren forvirrer o ent-
ligheden. Før handlede det om 
ideologi. Nu handler det om ord. 
Kommunikation og spin er blevet 
et magtspil. Og vi har hele Fol-
ketinget, på nær Enhedslisten, 

imod os,” lød det fra formanden, 
som i samme åndedrag påpe-
gede, at Rigsrevisionen går helt 
uhørt dybt ind i det centrale af-
taleområde ved at foreslå at 
veksle aftaleret til ledelsesret.

”Scenen er sat, og en række 
store udfordringer forestår.”

Udfordringerne, forklarede 
formanden, består blandt andet 
af den generelle økonomiske si-
tuation, der vil gøre det svært at 
bevare reallønnen – hvilket jo 
heller ikke rigtigt er lykkedes i 
forhandlingerne på det private 
arbejdsmarked, som fungerer 
som en slags målestok for det 
o entlige ditto.

Samtidig er der en o entlig ef-
fektiviseringsdagsorden, der 
allerede har ført til en lang 
række afskedigelser på det aka-
demiske arbejdsmarked, hvilket 
da også i Akademikernes Cen-
tralorganisation (AC) har skabt 
fokus på at stille få og realisti-
ske krav.

Endelig er der presset på GL, 
som ikke er forsvundet med en 
ny regering: Mere undervisning, 
besparelser, ledelsesrum uden 
lokale aftalebindinger, ressour-
cerne skal kunne bruges frit, én 
fælles overenskomst og så videre.

”Statens dagsorden er, at der 
skal ydes mere for de samme 

OK·13

OVERENSKOMST-
KRAV VEDTAGET 
I ENIGHED

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

GL står foran nogle svære overenskomstforhandlinger. Statens dagsorden er besparelser, og presset på 

GL er enormt. Repræsentantskabet vedtog, hvad der betegnes som realistiske krav i forhold til samfundets 

øjeblikkelige økonomi og arbejdsmarked.

T
EKST: M

O
RTEN JEST O
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GESEN  F

OTO: JACO
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IELSEN

Foråret 2012 

Kravene  
vedtages

Efteråret 2012 

Forhandlingerne
forberedes
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penge, og det er en dagsorden, 
der gælder hele den o entlige 
sektor,” sagde Gorm Leschly og 
forklarede, at hovedbestyrelsen 
vurderer, at GL har brug for mak-
simal støtte i forsvaret for eksi-
sterende aftaler, bedre lokale 
lønvilkår, ordentlige arbejdstids-
aftaler, kvalitet i undervisningen 
og attraktive arbejdspladser.

”Kommunikation er magtspil. 
GL er en seriøs og ansvarlig for-
handlingspart. Vi vil satse på 
indholdet og kvaliteten i uddan-
nelserne. GL vil gerne i dialog 
om ’intelligente e ektiviserin-
ger’. Vi vil gerne fremstå som 
fornuftige og troværdige for-

handlere. Det er vigtigt, at I som 
tillidsrepræsentanter er med til 
at forklare dette på skolerne,” 
lød opfordringen fra formanden.

Han opremsede nogle mulige 
scenarier, blandt andet at det 
hurtigt bliver overstået, fordi 
begge parter i virkeligheden har 
en interesse i det. Eller et for-
handlingsscenarie med krav om 
større eksibilitet, mere lokal-
løn og udfordring af regule-
ringsordningen. Her bliver man 
nødt til at overveje, om der er 
goder, som kan byttes, eksem-
pelvis arbejdstid til løn, som 
det skete ved sidste overens-
komstforhandling med alders-

reduktion og apparatopstilling.
Dette kan dog let føre til kon-

iktscenariet, hvilket bestemt er 
en mulighed, men dog ikke øn-
skelig, mente Gorm Leschly.

”Der er en risiko ved at gå i for-
handlinger – men også en risiko 
ved ikke at gøre det: Kon ikt.”

Striptease i mørke
Professor Anker Brink Lund fra 
Copenhagen Business School 
(CBS) var inviteret for at give re-
præsentantskabet en analyse af 
situationen og gode råd med 
hensyn til at gøde jorden for OK 
13. Han har arbejdet med magt-
spil og kommunikation i noget, 

der ifølge ham selv minder om 
en menneskealder.

Det handler blandt andet om 
at gøre egne interesser til almene 
interesser – vise, at GL er en del 
af løsningen og ikke en del af 
problemet. Det hjælper ikke at 
pibe, brok fører ikke til noget. 
Det handler i ekstrem grad om 
at være kynisk og realistisk, 
sagde han og tilføjede: Det er 

nt nok med en Habermas i ho-
vedet, men nødvendigt med en 
Machiavelli mellem hænderne.”

Og synlighed er ikke et mål i 
sig selv. Det handler om argumen-
ter. Den o entlige mening skal 
overbevises om, at forberedelse 

November/ 
december 2012 

Kravene
udveksles

Januar 2013 

OK13-forhandlingerne
indledes

Februar/marts 2013 

Forlig og ny over-
enskomst eller konflikt
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ikke er til, for at lærerne skal have 
det nemt. Forberedelse er nød-
vendig, for en lærer, der ikke er 
forberedt, er en dårlig lærer.

Anker Brink Lund forklarede 
om kommunikationsstrategier, 
og at sådanne er nødvendige, 
også internt, for at skabe sam-
menhæng mellem visioner og 
reaktioner.

”Mens I sidder her, er medlem-
merne i fuld gang med at skabe 
visioner ude på skolerne. I de 

este organisationer kommer de 
este visioner faktisk nedefra. 

Pressemeddelelser og varm luft 
kombineret med rygtespredning 
og kold luft skaber problemer. 
Problemet i forhold til det poli-

tiske liv er, at forvaltningen be-
står. Der er snak foroven, men 
man gør noget andet. Det er hyk-
leri, men det er de politiske vil-
kår,” sagde han og anerkendte, 
at GL be nder sig i et o entligt 
limbo, fordi skolerne tidligere var 
underlagt de nu hedengangne 
amter, men nu er underlagt selv-
eje i en hybrid mellem o entlig 
og privat. Det giver et strategisk 
besværligt udgangspunkt.

”Ligesom man ikke kan være 
en lille smule gravid, kan man 
ikke være en lille smule privat 
– I spiller Ludo efter Matador-
reglerne! I har til gengæld den 
fordel, at halvdelen af befolknin-
gen har været igennem jeres 

Det bliver rigtig svært

Anders Bærholm Frikke, 32

Tillidsrepræsentant på Middelfart Gymnasium og HF

Underviser i dansk og historie

HvHvadad e er r didit t ovovererorordndnedede e sysyn n påpå O OK K 1313??
Det bliver svært. Det bliver rigtig svært – specielt at få ordentlige

vilkår. Vi føler i stedet, at vi mister vores vilkår.

HvHvadad b betetydyderer mmesest t for r didig veved d enen o ovev reensnskokomsmst?t?t?
I hvert fald ikke lønnen, men det er farligt at sige, for det er netop 

sikrest at satse på løn. Den kan de jo ikke tage fra os igen. Men jeg

synes i stedet, vi skal holde fast i arbejdstidsaftalen, selvom det er 

mere usikkert. For bedre arbejdsforhold som loftet på 28 i klassen 

eller mere forberedelsestid kan de jo tage fra os igen næste år.

Hvis alt er muligtt, hvad vill du så ønske dig aaf f den kommende
overene skomst?
Jeg kunne håbe, at vi på en oprigtig og tillidsfuld måde kan tale om,

hvordan vi skaber den bedste uddannelse. Men den tillid eksisterer

ikke parterne imellem. Alle siger en hel masse, men i bund og grund 

handler det hele om økonomi. Hvis uddannelsen skal blive bedre, 

kræver det, at vi, der skal danne rammerne om den, får nogle 

bedre arbejdsvilkår.

Hvad frygter du mest, som situt ata ionen er nu??
Jeg frygter, at vores forhandlingsret forsvinder fuldstændig.

Det vil skabe store problemer for GL. Og så frygter jeg, at visse

rektorers drøm bliver virkelighed, og de får lov til at bestemme

vores forberedelsestid.

Gennemskuelighed er det vigtigste

Lene Hedegaard Jensen, 42

Tillidsrepræsentant på Københavns VUC- og HF

Underviser i kemi, fysik og matematik

HvH ad eer did t t ovovverererororordndndndnedededede e e syss n n påpå O OK K 1313??
Det hele ser meget negativt ud lige nu. Der er ikke noget positivt

i det, fordi hele debatten handler om besparelser. Det er altid

sjovere at forhandle overenskomst, når der er masser af penge 

at bruge af.

Hvad beettydydere  mest for diddd g vevevev d d d enenenen o o o ovevev rerensnskokomsmst?t?
Den skal være gennemskuelig og passe til de krav, min arbejdsgiver 

stiller. De timer, der bliver sat af til en opgave, skal passe med den

tid, det tager for mig at løse opgaven, hverken mere eller mindre. 

Det hjælper ikke noget, at der er for meget tid det ene sted og for 

lidt det andet. Det skal give mening. Derudover skal min løn være 

sammenlignelig med andre, der laver det samme som mig.

HvHvisis a altlt e er r mum liligtgt, hvad vil ddddu uu såsåsås  øøønsnsnsnskekekeke d d ddigigigig a a a af f f f dedededen nnn koommmmenendede  
ovovererenenskskomo st?
Det vil være lettest at sige, at jeg vil have mere i løn, men det er

ikke nødvendigvis det vigtigste. I bund og grund er gennemskuelig-

hed i overenskomsten nok det vigtigste.

HvHvadad f fryrygtgterer d du u memest, sosomm sis tuatttioioionenennnn erererer nnnnu?u?u?u

Jeg frygter allerm

OK·13

memest, , som situationen err nnu?u?u

mest, at vi mister vores aftaleret.
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hænder. Brugerne er en res-
source – det gælder om at mo-
bilisere brugerne og få dem til 
at fortælle gode historier om jer. 
Men vi lever i enkeltsagernes 
helvedesmaskine, og i medierne 
er det en klagedagsorden. I bli-
ver sat i defensiven, andre sæt-
ter dagsordenen for jeres kom-
munikation. Ingen sag er for lille 
til at blive politiseret i det her 
land, så kan man kalde en mi-
nister i samråd, og så pålægger 
man ministeren at nde en løs-
ning. Her skal I blive bedre til 
at være en del af løsningen,” lød 
opfordringen blandt andet.

Også Anker Brink Lund adva-
rede mod at søge en kon ikt.

”Det mest e ektive er at sidde med 
ved bordet – altså at få de centrale 
embedsmænd til at forstå jeres 
situation, men det kan I ikke, fordi 
de har et bundet mandat. I skal 
derfor ned i ind ydelseshierarkiet, 
parlamentet, medierne – det kræ-
ver strategisk brug af kommuni-
kation. I skal have politisk bevå-
genhed, ikke synlighed.”

Ligesom Gorm Leschly påpe-
gede han, at talkrigen er en dår-
lig krig at udkæmpe. Plej din 
niche i stedet for at dementere 
rygter, rådede professoren. For 
rygter kan ikke dementeres. Og 
diskuter aldrig med et rygte, man 
puster bare til ilden. Vis i stedet, 
at der ikke er noget at skjule.

”Få jeres kolleger til at for-
tælle, hvor fedt det er at under-
vise i gymnasiet, de er den stør-
ste ressource.”

For man skal jo nødigt ende 
med ”striptease i mørke”, som 
Anker Brink Lund formulerede 
det – hvis man har gode varer, 
bør man vise dem frem.”

Kravene vedtaget
Formanden for GL’s overens-
komstudvalg, Ronald Karlsen, 
præsenterede hovedbestyrelsens 
oplæg til krav, og efterfølgende 
var der gruppedrøftelser om for-
dele og ulemper og om, hvordan 
de forskellige grene af GL – cen-
tralt, R og medlemmer – kan 

bruge hinanden bedst muligt før 
og under forhandlingerne. Det af-
fødte en diskussion, hvor der både 
kom støtte til kravene, spørgsmål 
og enkelte uenigheder på bordet, 
ligesom nogle i korridorerne efter 
mødet gav udtryk for, at der var 
al for lidt tid til diskussionen om 
så vigtige emner.

Summa summarum var dog, 
at repræsentantskabet i enighed 
vedtog de af hovedbestyrelsen 
foreslåede overenskomstkrav (se 
dem på www.gl.org).

Ligeledes bemyndigede repræ-
sentantskabet hovedbestyrelsen 
til at kunne tilslutte sig AC’s for-
handlingsaftale for OK 13.  

Arbejdsvilkår forringes efter salamimetoden

Henrik Kofoed Svendsen, 47

Tillidsrepræsentant på Bornholms Gymnasium

Underviser i biologi og historie

HvHvHvHvvadadadadad e e eeer r r r r didididitt t t ovovovoverererere oroorordndndnedede e sys n n påpåpåpå O O O OK K K K 13131313???
Jeg håber, det lykkes for os at stoppe degenereringen af vores 

arbejdsvilkår. Vores arbejdsvilkår er i snart mange år blevet for-

ringet efter salamimetoden – der er skåret nogle skiver ved hver 

overenskomst, og vi er nu i en situation, hvor vi i stigende grad 

møder stressede og udbrændte kolleger.

HvHvHHvadad b betetydderrr mmessst t t fofofofor r r didididig gg g veveveved d dd d enenenen o ooveveveverereensnsnsnsskokookok msmsst?t?
Både løn og arbejdsvilkår er vigtige – vi har i mange år haltet løn-

mæssigt efter vores privatansatte kolleger, og med arbejdsvilkår,

der er sammenlignelige, bør vi mindske forskellen. 

HvHvHvHvHvisisisis a a altltlt e eeer rr r mumumumulilililigtgtgtgt,, , hvhvhvh adadadad v vvilili d du u såså ø ønsnskeke ddigig a af f deden n kokommm endede 
ovovovo ererererenenenennsksksks omomomomstsstst????
Nu kommer jeg fra en fusionsskole, så jeg kunne godt ønske mig en

god fælles overenskomst for stx, hhx og htx. Bemærk det lille ord 

”god”!!!

Hvad frygtgterer d du u uu memestst, , sosom m sisitutuata ioneen err nu?
Jeg frygter allermest, at det for alvor lykkes for vores forhand-

lingsmodpart at få ødelagt grundstrukturen i vores centralt aftalte

arbejdsforhold – specielt i forhold til forberedelsesfaktoren. Som

tillidsrepræsentant frygter jeg at få endnu mere lagt ud til lokale

forhandlinger – langt den overvejende del af overenskomsten bør

være centralt aftalt.

Kørt over af Finansministeriet

Morten Bang Sørensen, 43

Tillidsrepræsentant på Grenå Handelsgymnasium

Underviser i samfundsfag og samfundshistorie

HvHvHvHvHvadadadadad eeeeerr r r r didididiit tt t ovovoverererrorororordndndndnedededede ee sysysyyn nn påpååpå O OO OK K K 131313???
Vi skal være realistiske. Vi kan ikke være upåvirkede af, hvordan 

verden ser ud. Det betyder, at vi må stille knap så offensive krav, 

som vi ellers kunne have tænkt os.

HvHvadadd bbeteeetydyderer mmmmesessst ttt fofofofor rrr dididdig g g vevevev d d d d enenenen o o ovevevevererererensnsnsnskokokokomsmsmsmst?t?t?t?
Lønfremgang betyder meget for mig. Derudover er det vigtigt med

fornuftige arbejdsforhold. Det sidste, tror jeg, kommer mere i 

fokus ved OK 13.

HvHvisis a altlt e er r mumum liligtgt, , hvhvadad vvilll ddu uu sååsåå øøønsnsn kekekek  d d ddigigigg a aa af f f f dedededen n n n kokokokommmmmmmmenenenendedede 
ovovererenenskskomomstst??
Jeg ønsker mig en fælles overenskomst på stx-vilkår, der dækker 

alle gymnasiale uddannelser. Og så vil jeg ønske, at reallønnen ikke

falder, men det er desværre nok ikke realistisk lige nu.

HvHvadad ffryygtterer ddu u mem stst, sosom m sisitutuatatioionenen n erer n nu?u?
Jeg frygter et scenarie, hvor vi bliver kørt over af Finansministe-

riet, fordi forhandlingerne køres ud på et sidespor, og vi ikke får

den nødvendige opbakning fra de andre organisationer i AC.

31

Gym
nasieskolen  #8  2012



V
i opretter også en iPad-klasse! 
Gymnasier står næsten i kø for 
at komme frem med budskabet 
om, at de har oprettet eller vil 

oprette klasser, hvor eleverne skal bruge 
den lille ade sag med touchscreen i un-
dervisningen. 

iPaden er således blevet et eksempel 
på, hvor hurtigt den digitale udvikling går 
i samfundet og på gymnasierne. For to år 
siden var iPads og andre tablets noget, 
it-nørder glædede sig til at bruge deres 
penge på. I dag løser gymnasieelever ma-

tematikopgaver og udforsker verdenshi-
storien på minicomputeren. 

Gymnasieskolen har optalt, at mindst 
13 gymnasier har eller vil oprette iPad-
klasser.

Flere af de lærere, som underviser iPad-
klasser, mødtes for nylig til et seminar 
arrangeret af Københavns åbne Gymna-
sium. Mens der blev udvekslet erfaringer 
om ldeling, apps og nye undervisnings-
former, blev det dog også gjort klart, at 
det at udlevere en iPad til alle elever i en 
1.g-klasse ikke i sig selv skaber ny og 

spændende undervisning. Eleverne kan 
sagtens spille spil på den, og ere kan 
også tænke sig til, at den kan bruges til 
at tage noter, men lærerne skal gå foran, 
for at den lille skærm også skal blive en 
reel gevinst.

”Lærerne skal vide mere om en iPad, 
end eleverne gør, ellers går det galt. Det er 
forkert at tro, at eleverne kan nde ud af 
at bruge den seriøst, og det kræver derfor, 
at lærerne kender grejet, før de går i gang,” 
siger rine Carlsen, som underviser en 
iPad-klasse i kemi på Ørestad Gymnasium. 

For to år siden var den første iPad ikke kommet til Danmark, nu opretter gymnasier iPad-klasser 

på stribe. En stor gruppe iPad-lærere mødtes for nylig for at udveksle erfaringer og  

udfordringer. Lad være med at tro, at en iPad i sig selv gør en forskel, var et af budskaberne. 

iPad-klasser  
stormer frem

Lærere fra flere forskellige gymnasier udveksler erfaringer og inspiration om iPad i undervisningen.T
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Jeg ønsker, at eleverne kan lege 

med tingene. På en iPad kan  

eleverne for eksempel tegne en 

graf med fingrene, og det giver 

en helt anden intuitiv forståelse 

af matematik. Jeg underviser et 

matematikhold på C-niveau efter 

en interaktiv matematikbog, jeg 

selv har lavet. Alle eleverne  

har valgt at tage matematik på 

B-niveau til næste år.   

Sami Al-beik
Matematik og fysik, Nærum 

Gymnasium, forfatter til bogen 

iPad og it i undervisningen

En iPad kræver, at du som lærer 

er lidt begejstret for it. Jeg kan 

godt bruge rigtig lang tid på at 

lede efter, afprøve og forstå 

apps, inden jeg præsenterer 

dem for eleverne. iPaden appel-

lerer til forskellige læringsstile 

ved for eksempel at kombinere 

billeder, film og tekster. Jeg har 

blandt andet indført Wordfeud i 

danskundervisningen.  

Joan Steensen
Dansk, Københavns åbne 

Gymnasium

iPaden har den klare fordel, at 

eleverne ikke skal slæbe så me-

get med. Den giver nye mulighe-

der for at lave andre typer afle-

veringer, hvor man for eksempel 

kombinerer film og tale ind over. 

I historie bruger vi Timeline 

Eons, som er en app, der bog-

staveligt talt viser hele verdens-

historien. Eleverne kan gå ind på 

tidslinjen og skrive deres egne 

notater eller opgaver.

Mikkel Kruse
Historie, samfundsfag og 

erhvervsøkonomi, Birkerød 

Gymnasium

Hun understreger, at en iPad ikke kan 
erstatte en computer, som eleverne for 
eksempel skal bruge, når de skal skrive 
større opgaver. Hun mener derfor også, at 
en iPad skal bruges til det, en computer 
ikke kan. Hun giver for eksempel eleverne 
den opgave, at de med ord, billeder og 

gurer skal forklare et kemiforsøg i en 
video. En tarvelig opgave for de elever, 
som har været vant til at skrive klasse-
kammeratens kemirapport af, konstaterer 

rine Carlsen med et smil. 
il gengæld er det lærerigt for eleverne 

at skulle sætte molekyler sammen på 
skærmen og forklare, hvad de gør. rine 
Carlsen bruger opgaverne til at give ele-
verne mundtlige karakterer.

Lærerne på seminaret er alle enige om, 
at iPaden, eller for den sags skyld en an-
den type tablet, har den helt åbenlyse 
fordel, at den kan spare eleverne for at 
slæbe bøger med frem og tilbage. Samtidig 
kan læreren dele ler, tekster, artikler og 
meget mere med eleverne uden at skulle 
bruge en kopimaskine. 

iPaden kan også bruges til at tage noter 

i timerne, og som en lærer fortæller, så er 
det også rart at få de bærbare computere 
ud af klassen, så skærmene ikke står som 
en mur mellem eleverne og læreren. 

Eleverne Mads Welling Pedersen og Ka-
therina Frost Nielsen fra 1.g på Køben-
havns åbne Gymnasium demonstrerede 
til seminaret, hvordan de løser matema-
tikopgaver ved at skrive ligninger, tegne 
grafer, fotografere processen og kommen-
tere den samtidig. Det er netop iPadens 
multifunktionalitet, som kan være med at 
skabe anderledes undervisning, hvis læ 
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rerne kan nde ud af at bruge og nde de 
mange apps, som kan benyttes på en iPad.

Det sidste kan ifølge lærer Jesper Rømer 
fra Borupgaard Gymnasium netop være 
problemet. Han mener, at der er en risiko 
for, at ledelsen på gymnasierne lader sig 
begejstre af teknikken og starter iPad-
klasser op uden at tænke over indholdet 
i undervisningen.

”Risikoen er, at det går som med de elek-
troniske tavler, som mange steder bare 
bliver brugt som projektor,” siger Jesper 
Rømer.

Da han begyndte at bruge iPaden, var 
han både begejstret, men samtidig også 
frustreret.

”Filhåndtering og ldeling kan nemt 
blive et kaos – eleverne er ikke gode til 

at holde styr på deres ler,” siger Jesper 
Rømer.

I stedet for at lade sig irritere over kaos 
har han dog sammen med et it- rma udvik-
let softwaren Meebook, hvor alt materialet 
til undervisningen – artikler, tekster, billeder 
og lyde – gemmes i digitale kompendier for 
de enkelte fag. Det præsenterede han for de 
andre iPad-lærere på seminaret.  

Eleverne Mads Welling Pedersen og Katherina Frost Nielsen fra Københavns åbne Gymnasium løser matematikopgaver på en iPad.

Bliv inspireret Workshops og sammenspil
   

 30. september – 5. oktober 2012

Kursusleder: 
Mikkel Rørbæk
 

Undervisere:
·  Helle Hansen

·  Moussa Diallo

·  Esben Andersen

·  Peter Dombernowsky

·  Ole Visby

·  Rikke Bjerring

En uge der giver dig inspiration og styrker din faglighed.

Kursus med sammenspil, kor, workshops og musikalske 

arrangementer på Musik og Teaterhøjskolen.

HØJSKOLENHØJSKOLENHØJSKOLEN

Se mere og tilmeld dig på  www.musikogteater.dk
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Spansk

Cooperative 
Learning til spansk

af Teresa Rodríguez Bergqvist

Cooperative Learning består af en række 
strukturer og principper, som sikrer, at så 
mange elever som muligt kommunikerer og 
deltager aktivt i læringsprocesserne. Læreren 
tillægger selv den enk elte struktur et fagligt  
indhold. I den første bog benyttes følgende 
strukturer: Duetlæsning, Flashcards, Lyt-tegn-
skriv, Quiz og byt og Svar-bazar.

Der fokuseres på kommunikation og ordforråd 
inden for emner, som er velkendte fra fagets 
begynderundervisning, og som er tæt på elevernes 
interesser og hverdag. Der er også adskillige 
øvelser, hvor de vigtige verber trænes.
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Lærerhenvendt kopimappe
88 sider, kr. 655,-

E-bog udkommer sommer 2012.

Læs mere, og køb bogen på lru.dk

Cooperative Learning II, som udkommer 

i 2013, fokuserer på samtale og præsentation.
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Overtid  
koster 400 millioner kroner
Overtidsudbetalingerne på gymnasierne stiger i takt med sygemeldinger 
betinget af stress og arbejdsbelastning. Udbetalingerne svarer til mere end 
800 fuldtidsstillinger.

Næsten 400 millioner kroner. 
Læg dertil den overtid, som 
ikke udbetales men afspad-
seres.

Så meget kostede gymnasielærernes 
overarbejde i 2011 i følge tal fra 
 Finansministeriets løndatabase. På 
de almene gymnasier oversteg over-
tidsudbetalingerne 230 millioner kro-
ner – en stigning fra 200 millioner i 
2009 – mens de erhvervsgymnasiale 
skoler stod for udbetalinger på 150 
millioner kroner. Her er der til gen-
gæld en tredjedel færre lærere.

Hvis man ud fra en gymnasielærers 
gennemsnitsløn konverterer udbeta-
lingerne til stillinger, ville der være 
arbejde til cirka 830 fuldtidsansatte 
lærere – i det regnestykke har vi 
endda taget det forbehold, at overtid 
reelt ikke koster faktor 1,5 men ”kun” 
1,2, fordi der er udgifter forbundet 
med ansættelser. 

Samtidig har GL i samme periode 
2009-2011 set en stigning på over 50 
procent i antallet af henvendelser til 
rådgivning om psykiske arbejdsmil-
jøproblemer. Det viser ifølge lektor 
Jørgen Stamhus fra Institut for Øko-
nomi og Ledelse ved Center for Ar-
bejdsmarkedsforskning på Aalborg 
Universitet nogle indikationer i retning 
af reelle belastningsproblemer. For 
benyttelse af overtidsknebet er ikke 
ualmindeligt i perioder, bedyrer han.

”Det er klart, at det, selv om det 
kan se dyrt ud på over aden, kan be-

tale sig, fordi det giver noget eksibi-
litet i perioder med usikkerhed om, i 
hvilken retning tingene vil gå i. Man 
ser det ofte i perioder med konjunk-
turudsving. Så det kan være rationelt 
i en periode, men hvis det bliver en 
permanent tilstand tyder det på struk-
turelle problemer. Og det kan i dette 
tilfælde meget vel være en indikation 
af, at lærerne påtager sig ekstra ar-
bejde for at få tingene til at hænge 
sammen og derved bliver overbela-
stede,” siger Jørgen Stamhus.

Satser på erfarne kræfter
Overtidsudbetalingerne betyder selv-
følgelig, at der er nogle lærere, der får 
en rigtig god hyre. Men penge er som 
bekendt ikke alt, og belastningen er 
blevet et reelt problem mange steder. 
Lærerne efterspørger tid, overskud og 
mere jævn belastning.

Rektorformand Jens Boe Nielsen 
lyder da også oprigtigt chokeret over 
tallene, selv om han godt er klar over, 
at problemet ikke er helt nyt. Det skyl-
des fortrinsvis to ting, mener han.

”For det første har mange skoler 
svært ved at ska e tilstrækkeligt kva-
li ceret arbejdskraft i fag som fysik 
og kemi og nogle steder også i mate-
matik.”

Men Jens Boe erkender, at der i 
ledel serne også indgår overvejelser 
om, hvad der kan betale sig hvornår.

”Det er også forbundet med udgifter 
at ansætte lærere. De skal have tid til 

møder, tid til forberedelse, forsikring 
og så videre. Jeg har selv oplevet (som 
rektor for Nørre Gymnasium, red.) at 
udbetale store beløb, men nogle gange 
står man pludselig i en situation med 
en lærer, der bliver langtidssyg eller 
gravid og skal på barselsorlov et par 
måneder inden eksamen. Da er det 
altså af og til lettere og mere trygt at 
lade skolens erfarne kræfter tage over 
i en periode,” siger rektorformanden, 
som dog i samme ombæring medgiver, 
at skolerne bør passe på med at gøre 
det i tider med stigende stressniveau 
og fokus på arbejdstiden.

”Jeg tror helt ærligt, at det mange 
gange mere er betinget af nødvendig-
hed end af lyst,” mener han.

Læs desuden GL mener om planlæg-
ningsbestemmelser, der fra næste 
skoleår giver ledelserne nogle værk-
tøjer til at forbedre planlægningen og 
gøre noget ved overtidsproblemet.

Læs også tema om arbejdstid fra 
side 12 og nyhed om stressniveauet 
på side 6 i dette nummer af Gymna-
sieskolen.



EUROSCOLA

Europaparlamentariker
for en dag i Strasbourg

Læs mere på 
www.europarl.dk

EUROPA-PARLAMENTET
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Din personlige rejse 
begynder på 
Team-benns.com

Kinas Højdepunkter

Prisen inkluderer:

Tag med til Beijings imponerende monumenter, Xians historiske arv, Suzhou i 
Yangtze-deltaet og det hippe Shanghai.

KINAS HØJDEPUNKTER 13 DAGE Afrejse 2012: 6.6, 18.7, 24.7, 26.9 & 17.10 

Rejsen dag for dag:

Dag 1:  Danmark. Afrejse til Beijing, Kina.
Dag 2:  Beijing. Ankomst, Himlens Tempel og Peking opera (tilkøb).
Dag 3:  Beijing. Den Himmelske Freds Plads, Den forbudte By, Kulhøjen,  
 byplanmuseet, traditionelt tehus, Peking and.
Dag 4:  Beijing. Cloisonné-fabrik, ‘Åndeallén, Ming-gravene, lokal   
 landsby, Den kinesiske Mur, Det Olympiske stadion.
Dag 5:  Beijing-Xian. Lama-templet, Trommetårnet, hutonger, cykeltaxi,  
 ‘perlemarked’, Nattog til Luoyang.
Dag 6:  Luoyang-Xian. Shaolin-tempel, longmen-grotter, hurtigtog til  
 Xian.

Dag 7:   Xian. Terrakottahæren, Den Store Vildgås Pagode, danseshow,  
 marked.
Dag 8:  Xian-Suzhou . Tai Chi, cykeltur, museum.
Dag 9:  Suzhou. Byport, silkefabrik.
Dag 10:  Suzhou-Shanghai. Kanalbyen Tong Li, Meditationshaven,   
 sejltur, til Shanghai.
Dag 11:  Shanghai. Shanghai museum, WFC Tower, havnerundfart,   
 kinesisk kvarter.
Dag 12:  Shanghai. På egen hånd, afskedsmiddag.
Dag 13:  Danmark. Hjemrejse til Danmark. 

Tillæg enkeltværelse: 
Kr. 2.490,-

13.990,-
pr. person

SUPERPRIS

med dansk
rejseleder

fra kr. 

Kontakt Merete
Tlf.: 65 65 65 60
asien@team-benns.com
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MARIE KRARUP
Født 6. december 1965. Medlem af Folketinget for Dansk 

Folkeparti siden valget i 2011. Medlem af Børne- og Under-

visningsudvalget. Uddannet cand.mag. i øststatskundskab 

og samfundsfag fra Københavns Universitet og Aarhus Uni-

versitet i 1996 og reserveofficer fra Svanemøllens Kaserne 

i 1987. Har blandt andet været reserveofficer i hæren, 

assisterende forsvarsattaché ved Den Danske Ambassade i 

Moskva og lektor på Frederiksborg Gymnasium og HF. 

T
EKST: T

IN
A R

ASM
USSEN

Flere gymnasier og hf-kurser niveaudeler eleverne 

Det er helt forståeligt. Det er det eneste fornuftige, 
når gymnasierne optager så mange elever, som de 
gør, for så står de med en meget bred elevgruppe. 
Forskellen på de dygtigste og dårligste elever gør 
det umuligt at undervise en hel klasse på samme 
måde. Ved at niveaudele eleverne får de hver især 
en bedre undervisning. Men det er dybt problema-
tisk og grotesk, at man er kommet dertil.

Fordi gymnasiet i sig selv burde være en niveaude-
ling. I dag går cirka 75 procent af en ungdomsårgang 
i gymnasiet. Det, synes jeg, er helt grotesk. Sådan 
er gymnasiet ikke tænkt. Gymnasiet er en boglig 
uddannelse, der retter sig mod universitetet. Men 
75 procent af en ungdomsårgang skal ikke på uni-
versitetet, så det er et misbrug af gymnasiet. Det 
skal vi have rettet op på. Opgaven skal ikke være 
at få alle igennem gymnasiet. Opgaven er at fast-
holde et højt fagligt niveau. Det er nt, at vi har 
målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsår-
gang skal have en ungdomsuddannelse, men at 
niveaudele eleverne i gymnasiet er ikke den rigtige 
måde at nå målet på. 

Det er svært at sige. Men man kunne jo begynde at 
sortere i eleverne via optagelseskrav, så man kun 
optager dem i den bedste ende. Om det så bliver 
30-40 procent af en ungdomsårgang, er ikke til at 

sige. Og kommer der en intelligensrevolution i Dan-
mark, skal der selvfølgelig være plads til ere. Der 
skal ikke være en bestemt kvote. Det skal være 
evner, det kommer an på. Det er det tydeligvis ikke 
i dag, når gymnasierne er nødt til at niveaudele 
eleverne. 

Niveauet i gymnasiet skal hæves, så eleverne er 
klar til at begynde på universitetet. I dag klager 
universiteterne over, at studenternes faglige ballast 
ikke er god nok. Men niveauet skal også hæves, så 
man udfordrer eleverne i en sådan grad, at de ikke 
gider gå tre år på en erhvervsskole bagefter. Det er 
jo et faktum, at en stor del af studenterne i dag 
tager en erhvervsuddannelse efter gymnasiet. Det 
er simpelthen spild af samfundsressourcer. Selvføl-
gelig er det godt, at mange gerne vil have en ung-
domsuddannelse. Men det er altså ikke godt, at der 
er mange, der skal have to ungdomsuddannelser. 
Samtidig skal vi kigge på de øvrige ungdomsud-
dannelser, så vi forbedrer alternativerne til gymna-
siet. 

Erhvervsuddannelserne skal styrkes. Det kommer 
vi ikke uden om. Vi kan jo se, at der er et kæmpe-
stort frafald, og at deres prestige er meget lav. På 
det punkt skal der ryddes op. Desuden kan man 
overveje, om man skal lave et toårigt bogligt alter-
nativ i stil med den gamle realskole, som kunne 
give adgang til nogle af professionsbacheloruddan-
nelserne.  

”Gymnasiet bliver misbrugt”

En række gymnasier er begyndt at undervise de svage og stærke elever hver 
for sig i ere fag. Både fornuftigt og grotesk, mener Marie Krarup, medlem af 
Folketinget for Dansk Folkeparti og tidligere gymnasielærer. 



Jeg forventer at se en anden person. 
Efter at have læst om læringsgu-
ruen fra Californien, forfatteren til 
hundredvis af fagbøger, direktøren 

for Kagan Publishing & Professional 
Development, professoren, som knokler 
i døgndrift og besøger alle kontinenter 
for at udbrede sin teori om cooperative 
learning. En rejsende i samarbejdskul-
turer … Jeg forestiller mig en solbrændt, 
bredt smilende mand. Og ind kommer 
en bleg, næsten forsagt type, der tilsy-
neladende er så træt, at han knap kan 

gruppekrammere. Han sætter sig tungt 
i mødelokalet på Lergravsvej i Køben-
havn, hvor Cooperative Learnings dan-
ske kontor holder til. Og forsikrer med 
et lille smil ned i bordet, at ”nej, det 
ikke er jetlag. Det får jeg ikke mere.”

Den 68-årige doctor Spencer Kagan 
har tilbragt en uge i Danmark og har 
blandt andet stået foran 175 undervisere 
på en konference i København. I morgen 
skal han videre til England og har vist 
lige været i … var det Indien? Nej, Syd-
korea.

   ”De første undersøgelser, jeg lavede, 
var i 1968.”

Sætningen kommer uden et spørgsmål 
fra journalisten. Han går bare i gang, 
vi tager den åbenbart fra begyndelsen. 
Og efterhånden som amerikaneren får 
talt sig varm, kan man mærke den 
energi, som driver ham. Han er så ivrig 
efter at forklare, at han glemmer tid og 
sted. Dette er ikke en sælger, der bare 
vil have en mikrofonholder. Han er ide-
alist og vil inderligt gerne have, at andre 
også ser lyset.

At lytte er passivt, at tale er aktivt
Vi tager turen tilbage til slutningen af 
60’erne og starten af 70’erne, hvor Spen-
cer Kagan studerede psykologi på UCLA 
i Californien. Allerede dengang be-
gyndte han at interessere sig for, hvor-
dan elever kunne tilegne sig viden på 
bedst mulig vis. En af hypoteserne var, 
at elever på skoler i landområderne var 
bedre til at samarbejde end jævnald-
rende fra storbyerne. De sociale kom-
petencer var simpelt hen bedre udviklet 
blandt for eksempel spanske minorite-
ter fra landet end blandt de hvide, som 

-
gede skoler i byerne. Og det gav uba-
lance, når de to grupper blev sat sam-

men. Desuden var undervisningen ofte 
tilrettelagt som envejskommunikation 
– læreren talte, og de bedste elever rakte 
hånden op, når der blev stillet spørgs-
mål. De fagligt svage forlod timen uden 
at have sagt noget som helst og uden at 
have lært noget. 

Spencer Kagan og hans forskerteam 
satte forskellige eksperimenter op for at 
teste samarbejdsstrukturer i klassevæ-
relserne, og efterhånden som årene 
gik, blev tusindvis af elever og lærere 
fra californiske skoler vurderet. Han 

universiteter, hvor teorierne kunne 
afprøves. Forsøgspersonerne blev 
trænet i metoder, hvor eleverne 
skiftevis talte med hinanden om 
opgaverne. Det var til gengæld 
lærerens job at sørge for, at alle 

og med hinanden på tværs af 
grupperne.  

”At lytte er passivt, at tale 
er aktivt. Hvis eleven sidder 
og lytter til læreren hele da-
gen, bliver informationerne 
gemt i korttidshukommel-
sen. Hvis hun derimod 

Doctor Spencer Kagan, grundlæggeren af den amerikanske undervisningsmetode 
cooperative learning, er på international turné, og han har netop været i 

Stram op, indfør strukturer, og lad så eleverne snakke resten af tiden.
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selv formulerer sig, arkiveres den nye 
viden i langtidshukommelsen. Lad mig 
komme med et eksempel: Du ser et stand-
up-show, griner af alle vitserne, går hjem, 
og dagen efter bliver du bedt om at gen-
tage nogle af de sjoveste. Du kan ikke 
huske én eneste joke ordret. Men hvis 
stand-up-komikeren undervejs i showet 
beder en fra publikum genfortælle en af 
vitserne, vil vedkommende kunne huske 

den i detaljer til dagen efter.   Sådan er 
hjernen indrettet, og det gælder for men-
nesker i alle aldre.”

Spencer Kagan bremser sin talestrøm. 
Som om han minder sig selv om, at jour-
nalister også har brug for at formulere 
sig.

Men researchen foregik især i 70’erne. 
Var der ikke en særlig hippiekultur, som 
vi måske ikke kan hente så meget af mere?

”Vi designede disse metoder for mange 
år siden, men bruger dem stadig. Og det 
her er ikke bare noget, der fungerede på 
amerikanske præmisser i en svunden tid. 
Det udspringer af en global problemstil-
ling, som jeg føler dybt for. Jeg var – og 
er stadig – bekymret for, at befolknings-
udviklingen går i en retning, så samar-
bejdsværdier forsvinder. I mange lande 
bliver storbyerne større og større, og ele-
ver, som oprindeligt kommer fra landom-
råder, bliver presset ind i en kultur, hvor 
den individuelle konkurrence er hård. 
Eleverne lærer ikke sociale kompetencer. 
Det foregår på de fagligt stærkes præmis-
ser, og de svage sidder og kigger stumt 
ind i nakken af andre, som svarer på læ-
rerens spørgsmål.”

Og et input i debatten om de voksende 
niveauforskelle mellem elever, for eksem-
pel i gymnasiet:

” il gengæld er det også en udbredt 
misforståelse, at dette er en måde at hive 
de svage op og de dygtige ned på. Vores 
forskning har vist igen og igen, at ALLE 
drager fordel af samarbejdsstrukturerne, 
også de dygtige. Vi trækker de stærke ele-
ver længere op og de svage samme vej. 
Kløften bliver mindre. Det fungerer i alle 
lande, med alle typer religioner og på alle 
alderstrin.”

Med den sidste sætning forivrer Spencer 
Kagan sig lidt. Han er tydeligt vant til at 
blive mødt med modstand. Nogle euro-
pæiske undervisere mener, at dette lyder 
for godt til at være sandt, måske endda 
for kompliceret – med hele 46 strukturer 
... Og på asiatiske eliteskoler kan han blive 
mødt med det modsatte synspunkt: Det 
her er ikke stramt nok, der er ikke plads 
til individuelle præstationer. Men han gi-
ver sig ikke en tomme. Cooperative lear-
ning virker, understreger grundlæggeren 
igen og igen, og hvis vi er det mindste i 
tvivl, skal vi være velkomne til at kigge 
på de millioner af data, han har indsam-
let gennem årene. 

Gymnasielærere har været for  
laissez faire-agtige   
Spencer Kagan bliver heller ikke bragt ud 
af kurs af danske læreres skepsis. På kon-
ferencen i København i april stod han over 
for en stor bekymret forsamling. Ikke 
mindst gymnasielærerne kan fortælle om 
udfordringer med dårlige resultater i PISA-
test, reformer af skolesystemet og så videre.

Nogle danske lærere frygter, at coopera-
tive learning vil øge risikoen for, at eleverne 
udbreder forkert viden blandt hinanden.

”Nej, nej og atter nej. Der er masser af 
muligheder for at rette forkerte svar. Det 

Hvad er cooperative learning? Først og fremmest handler det om at få 

elever til at samarbejde. Undervisningen er struktureret metodisk fra 

lærerens side, så ingen elever kan gemme sig og køre på frihjul hos 

andre. Alle er aktive samtidig – det er simultansvømning i klasselokalet.

Omdrejningspunkterne er ”samtidig interaktion”, ”positiv indbyrdes 

afhængighed”, ”individuel ansvarlighed” og ”lige deltagelse”.  Målet er 

et klasseværelse, hvor alle elever kommer til orde og tager ansvar. 

Men der gøres samtidig meget ud af, at det er demokrati under kontrol. 

Læreren bestemmer og styrer alt. 

Cooperative learning var en del af en ny undervisningsbølge i 60’er-

nes USA. Der blev forsket i mere frie læringsteorier på universiteter i 

blandt andet Minneapolis og Maryland. Spencer Kagans første forsk-

ningsresultater blev offentliggjort i 1968, da han var ansat som profes-

sor ved University of California. Efter studier med tusindvis af elever i 

hele staten fandt hans hold frem til en undervisningsmodel, som gjorde 

op med gammeldags principper. Tesen var kort fortalt, at hvis læreren 

holdt op med at stå og snakke dagen lang ved katederet, og eleverne 

lærte at samarbejde systematisk, ville kløften mellem de dygtige og 

svage elever blive mindre, og fagligheden og de sociale kompetencer 

ville forbedres. 

Spencer Kagan finpudsede sine processer og skabte kursus- og 

forlagsvirksomheden Kagan Publishing & Professional Development, som 

har hovedsæde i San Clemente i Californien og gennem årene har indført 

principperne på skoler i 30 lande verden over.

Cooperative learning har haft en dansk afdeling siden 2003, da lektor 

Jette Stenlev blev certificeret som instruktør og indledte samarbejdet 

med Spencer Kagan og hans kone, Laurie Kagan. Jette Stenlev har – på 

baggrund af Spencer Kagans udgivelser – skrevet bogen Cooperative 

Learning, 46 strukturer til alle skolens fag. 

Cooperative Learning DK holder til på Amager i København. For nylig 

var de værter ved konferencer i Odense, Aarhus og København, hvor 

Spencer Kagan var hovedtaleren.

Der er ikke mange danske gymnasier, som konsekvent benytter sig af 

metoderne i cooperative learning. Men den danske afdeling har afholdt 

kurser på 50 gymnasier landet rundt, og dele af systemet er implemen-

teret flere steder, blandt andet på Handelsgymnasiet i Aars og Rødovre 

Gymnasium.

Kilde: www.kaganonline.com, www.cooperativelearning.dk 

SIMULTANSVØMNING I 
KLASSELOKALET
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Gymnasielærerne 
har været for laissez 
faire-agtige. Det er ikke 
godt for eleverne at have 
for slappe rammer.

er ren og skær statistik – eleverne taler 
mere og får mulighed for at dele deres 
svar ere gange. Det giver en statistisk 
større mulighed for at sortere de forkerte 
svar fra. Ingen forlader klasselokalet med 
det forkerte svar i hovedet.”

”Det her må jo ikke forveksles med 
gruppearbejde. Jeg oplever tit, at danske 
lærere tror, de underviser i cooperative 
learning, men i virkeligheden fortsætter 
de bare ad den gamle slidte vej med grup-
pearbejde. Gruppearbejde i den traditio-
nelle forstand er noget skidt. Her kan de 
bedste elever stadig blive bedre, og de 
dårlige dårligere. Gruppearbejde skaber 
solopræstationer, og 
de andre kan tage en 
slapper og gemme 
sig. Jeg spurgte 
netop forsamlingen 
i København, hvor 
mange der har ople-
vet at arbejde i en 
gruppe, hvor en eller 
to personer lavede 
det hele, og resten 
bare var på frihjul. 
Næsten alle rakte 
hånden op.”

Kagan mener, at danske gymnasielæ-
rere har været for eftergivende gennem 
de sidste 20-30 år. Der har været alle mu-
ligheder for at udvikle et demokratisk 
undervisningssystem, hvor de unge bliver 
fagligt klædt på til fremtiden. 

   ”Men pendulet er svinget for langt i 
den forkerte retning. Gymnasielærerne 
har været for laissez faire-agtige. Det er 
ikke godt for eleverne at have for slappe 
rammer. De skal lære at arbejde sammen 
på en struktureret måde. Det er samar-
bejde, ansvarlighed og evnen til at kom-
munikere, som efterspørges på arbejds-
markedet i dag.”

Han mindes sin egen skolegang på Be-
verly Hills High School i 50’erne: 

”Dengang var læreren vores eneste fo-
kus, vi lyttede til ham hele dagen. Vi 
havde ikke mobiltelefoner og spil og andre 
ting, der kunne stjæle vores opmærksom-
hed. I nutidens skoler kan læreren ikke 
konkurrere med alle de stimulanser, ele-
verne udsættes for. Overhovedet ikke. 
Læreren er bare ikke hovedpersonen mere. 
Men eleverne gider lytte til hinanden, de 
engagerer sig i hinanden.”

Doctor Spencer Kagan har talt nok for 
i dag. Han rejser sig og vifter hø igt med 
hånden:

”Jeg skal videre til England i morgen. 
Og så hjem, vistnok.”

Han bliver et øjeblik selv i tvivl. Der 

har været mange lange rejser – fra Syd-
korea over Indien til Holland, Danmark. 
34 lande har fået besøg af cooperative 
learnings udsendte gennem årene. Han 
har arbejdet i klasselokaler uden tavler, 
uden skriveredskaber, uden lærere nær-
mest, og han har forsøgt at gennemføre 
sine strategier i nogle af verdens mest 
elitære og rige skoler.

   Men han er stadig urokkelig i sin tro:
  ”It works everywhere. ”

Gym
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De seneste medlemstal fra Danmarks 
Idræts-Forbund og Idrættens Analy-
seinstitut viser, at op mod en fjerdedel 

af de unge stopper med at dyrke idræt i løbet 
af teenageårene. Det store fald i de unges 
aktivitetsniveau sker blandt andet, fordi skif-
tet fra barn til teenager er forbundet med 
mange livsændringer. 

Skolearbejdet begynder at fylde mere og 
mere og bliver for mange en stor byrde på 
ungdomsuddannelsen. Foruden lektier er der 
jo også fester, venner, kærester og måske et 
fritidsjob, der skal passes. Samtidig oplever 
mange af de idrætsaktive unge, at de ikke 
passer ind i klubben længere, fordi konkur-
rencekravene skærpes, ligesom de sociale 
relationer i klubberne ikke længere betyder 

det samme. Mange unge skærer derfor ned 
på, eller opgiver helt, deres idrætsaktiviteter.

Men den negative udvikling kan ændres. 
Det er skoleløbeklubben AG Runnerz på Al-
lerød Gymnasium et godt eksempel på. Her 
startede man i samarbejde med Garmin, der 
er en af verdens største leverandører af gps-
baseret træningsudstyr til sportsudøvere, 
skolens løbeklub for at motivere eleverne og 
fastholde dem i en sundere livsstil og for at 
styrke de sociale relationer mellem elever og 
lærere og på tværs af klassetrin. I dag er lø-
beklubben en kæmpe succes for skolen, der 
oplever øget fællesskabsånd og engagement 
blandt eleverne. AGRunnerz har desuden øget 
kendskabet til Allerød Gymnasium blandt 
eleverne i 9. og 10. klasser i både Allerød 

Kommune og de tilstødende kommuner.

Socialt og sjovt løbekoncept
Baseret på de gode erfaringer med AG Run-
nerz har Garmin Danmark nu udviklet skole-
løbet Garmin SchoolsOn heRun – et nyt årligt 
tilbagevendende motionsløb for alle landets 
ungdomsuddannelser, der modsat folkesko-
lerne ikke har en årlig motions- og idrætsdag. 

Det nye skoleløb er i virkeligheden et er-
strenget løbekoncept, der kombinerer motion, 
musik og sociale relationer via Facebook. 
Konceptet er udviklet sammen med lektor i 
psykologi og idræt på Allerød Gymnasium 
Anders Sandfuss Christensen. 

”Idéen med Garmin SchoolsOn heRun er 
at give skolerne nogle konkrete værktøjer til 

NYT SKOLELØB FOR 
UNGDOMSUDDANNELSERNE 

Sunde elever giver sund skole. Det er ikke ny viden. Men faktum er, at mange unge dropper idrætten i de 

sene teenageår.  Et nyt landsdækkende motionsløb skal hjælpe de unge tilbage på løbesporet.
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at komme i gang med løbeklubber og at give 
eleverne nogle virtuelle sociale arenaer, der 
støtter deres motivation for træning, samt at 
skabe et sjovt og socialt stafetløb, der kan 
løbes af alle unge,” fortæller Anders Sand-
fuss Christensen. 

”Vi har valgt at kombinere stafetløb med 
musik – naturligvis spillet af eleverne selv. 
På den måde rummer konceptet også et over-
ordnet socialt og underholdende aspekt, der 
giver eleverne en positiv oplevelse med idræt 
uanset fysisk form.”

Professionelle faciliteter
Med Garmin Danmark som hovedsponsor 
på SchoolsOn heRun er det muligt at tilbyde 
eleverne et fuldt ud professionelt løbekoncept 
til en pris, de este skoler kan være med på. 
Skolerne får i pakken både onlineværktøjer, 
som kan tages i brug i træningsperioderne 

op til løbene, motiverende konkurrencer om 
lækre præmier igennem året, national mu-
sikkonkurrence for eleverne og så selve løbe-
eventen. 

Løbene, der i september i år afholdes i 
Aarhus og København, indeholder forplej-
ning til alle deltagere, individuel tidtagning, 
resultatservice via sms, målvideo, koncert-
anlæg med livemusik og otte sponsorpræ-
mier. Samtidig bliver løbene afholdt i profes-
sionelle omgivelser, på Jydsk Væddeløbsbane 
i Aarhus og Charlottenlund ravbane nord 
for København, hvor både tilskuertribuner, 
højttaleranlæg og gode faciliteter skaber de 
helt rigtige rammer for en sjov og social dag 
for op til 5.000 deltagere per dag.

”Vi er sikre på, at ungdomsuddannelserne 
vil tage godt imod Garmin SchoolsOn heRun, 
så vi i fællesskab kan arbejde på, at ere 
unge nder det mere attraktivt at fortsætte 

eller starte med at dyrke motion og idræt. 
Det er jo kendt viden, at elevernes faglige 
præstationer hænger nøje sammen med de-
res fysiske velvære og sociale relationer på 
skolen, og det vil vi naturligvis gerne være 
med til at hjælpe skolerne med at styrke,” 
siger Kenneth Aabenhus, der er administre-
rende direktør hos Garmin Danmark, som 
udover de lantropiske motiver naturligvis 
har nogle forretningsmæssige interesser i, 
at unge erkender vigtigheden af at dyrke 
sport hele livet – ligesom gps-mulighederne 
i dag har langt ere, og især sociale, mulig-
heder, hvor det tidligere udelukkende hand-
lede om ruter, stedangivelser og lokalitet. 

Se mere om GarminSchoolsOnTheRun på 
www.schoolsontherun.com.

GARMIN SCHOOLSONTHERUN

Konceptet består af 3 elementer:

1.  To store motionsløb for ungdomsuddannelserne 

inden for normal skoletid fredag den 21. sep tember 

i Aarhus og fredag den 28. september i København. 

2.  Onlineværktøjer, som skolerne kan bruge til at 

motivere eleverne og til at strukturere løbetræ-

ningen. Her kan de unge vinde præmier ved at 

registrere deres motionsaktiviteter (enten via 

mobil eller et løbeur), og lærerne kan hente inspi-

ration og hjælp til løbeklubben.

3.  En national onlinemusikkonkurrence forud for 

løbene, hvor de unge ved at stemme på hinanden 

vælger de 5 bedste ungdomsbands i øst og vest. 

Vinderne får adgang til et professionelt koncert-

anlæg på selve løbsdagen og et stort publikum at 

spille for – og publikum får en fed dag med både 

motion og musik.
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titanic-how-jack-could-have-survived

SKEMAFRI

Er du blevet hudflettet af kollegaer eller rektor, så pris 

dig lykkelig for, at du slipper fra den sønderlemmende kritik  

og bagtalelse med skindet på næsen! Den middelalderlige straf hudfletning  

bestod nemlig i at få huden pisket eller flået af stykke for stykke. Gys.
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Armhulenh

Brede dæk, der hviner som en hær af hvepse. 

Bilskeletter i letvægtsmetal. Tynde mænd i heldragter. 

Og jublen fra publikum, der penetrerer lydmuren, når 

vinderen drøner over målstregen. Formel 1- elskere, 

der ikke kan betale 515 dollars for et sæde i Bahrain, 

Monaco eller Montreal, kan nu lune sig med appen F1 

2012 fra soft pauer. Gratisversionen giver dig over-

blik over løb, nyheder og resultater. Superentusiaster, 

der vil spendere 169 kroner på den fulde version, får 

desuden adgang til liveleaderboards, omgangstider, 

real-time track positioning og vejrforhold.

Sprognørden

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

 Jeg har allerede købt 

billet til Northside Festival den 

15.-17. juni 2012 i Ådalen i Aar-

hus. Festivalen er en pendant 

til Roskilde Festival i mindre 

skala. Musikken er de bands, 

som jeg hører på P3, når jeg 

kører frem og tilbage mellem 

Herning Gymnasium og Aarhus, 

hvor jeg bor. Det er en dejlig 

måde at slappe af på at sidde 

udenfor og drikke en øl, mens 

man hører musik. Så hvis man 

er pædagogikumkandidat, som 

jeg er, må man nyde, at man 

ikke har mange eksamener og 

derfor har tid til at deltage i 

sådan et arrangement. Både 

Garbage, Kasabian, Choir of 

Young Believers, Malk de Koijn 

og The Hives står højt på min 

liste, så det bliver en travl 

festival! northside.dk

2. Det er snart min fød-

selsdag. Så der vil jeg ønske 

mig Stine Pilgaards debut-

roman Min mor siger. Den 

handler om en pige, som bliver 

tvunget til at flytte tilbage til 

sine forældre, fordi hun og 

kæresten slår op. Da hun flyt-

ter hjem, bliver hun presset ind 

i barnerollen igen, og forfat-

teren skildrer de problemer, 

det giver. Stine Pilgaard er 

blevet rost af anmelderne for 

sine stærke og interessante 

dialoger. Bogen – forestiller jeg 

mig – kan være interessant at 

bruge i undervisningen, fordi 

man både kan kigge på det 

sproglige og det tematiske plan. 

Især eleverne i 3.g, som træn-

ger til at flytte ud, må kunne 

forholde sig til dét at tale forbi 

hinanden med sine forældre.  

3. Ved Moesgaard Strand 

i Aarhus kan man booke et 

”shelter” gratis på frilufts-

livaarhus.dk. Man kan over-

natte eller bare nyde en dag 

med bål i det fri. Min kæreste og 

jeg tog derud med et vennepar 

sidste år. Shelteret, vi besøgte, 

er et åbnet træskur, som ligger 

i skovbrynet tæt ved vandet. Vi 

pakkede hakkebøffer, kartofler 

og rodfrugter (marineret i olie 

og en masse krydderier) ind 

i stanniol, hvilket var overra-

skende godt med et glas rødvin 

til. Imens maden blev færdig, 

sad vi om bålet og grillede 

skumfiduser. Det var en helt unik 

oplevelse at lave så simpel mad 

ude i naturen med så lækkert et 

udbytte.

Navn: Karina Fogtmann Sørensen    Alder: 25 år    Skole: Herning Gymnasium     

FAG: Dansk og engelsk

turguidenkulttt

estuenammeee

icanhascheezburger.com er en humoristisk pære-

vælling, der sikre dig Facebookopdateringer til halve og 

hele år. Så lad tårnet med opgaver stå, og lusk dig til et 

hurtigt grin. Siden rummer absurde videoer, billeder, 

tegneserier, lookalikes, uheldige stavefejl og saftige 

sms’er, der er sendt til svigermor i stedet for kære-

sten. Er du til fjollede dyr? Her er katte, der maser sig 

ned i poser, en fritte, der forsøger at trække en bolle 

gennem en rist, og en skildpadde, der går bersærk. 

Tjek også den lumre og bitre tegneseriemand Cereal 

Guy på undersiden memebase.com.
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Filmquizq *) Hvilken film stammer citatet fra? Find svaret nederst på siden.

* Svar: Pirates of the Caribbean 4 - On Stranger Tides (2011)  

Vintippeti

Jeg kunne ganske enkelt ikke nære mig, 

da jeg en søndag aften stod i køen i Fakta. Jeg 

havde ellers besluttet, at jeg ikke skulle købe no-

get vin, men så var det, at den hessianindpakke-

de Siglo fra Rioja fangede min opmærksomhed. 

En legendarisk, ja nærmest kultisk, vin fra mine 

helt unge dage, den, der røg i indkøbskurven, når 

man som ny vindrikker og studerende fik lyst til 

at give den som flottenhejmer. Kæft, vi syntes, at 

den smagte godt. Dengang!

Mange år senere smagte jeg den igen og 

syntes pludselig ikke længere, at den smagte så 

godt – Hæslig Hessian døbte jeg den faktisk. Det 

var her, min aversion over for vine, der er pakket 

ind i hessian, hårnet og diverse andre mærkelige 

ting, begyndte. Det kan ikke være en god vin, hvis 

den skal pyntes med lånte fjer, tænker jeg.

Men fordomme er som sagt til for at blive 

bekæmpet, så jeg besluttede at tage tyren ved 

hornene og blev dermed ejer af et styk vin med 

hessian. Jeg har researchet lidt på den ånds-

svage hessian (som minder mig om et tæppe, jeg 

engang brugte som bane, da jeg i sløjd byggede 

et fodboldstadion til mine smølfer). Den skyldes, 

at man i oldgamle dage skulle holde vinen kold 

under det hårde arbejde i marken under bræn-

dende sol på den castilianske højslette. Det giver 

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.

En tur med hessiankulten

Siglo 2008 fra Rioja koster 40 kroner i Fakta.

Er du foxterriertypen, som hyperaktivt og jublende kaster 

rundt med tonstunge kettlebells, inden man finder dig i toppen 

af et reb? Så er dette nummers gadget nok en tynd kop te for 

dig. Men for almindelige muskelsvækkede, akademiserede 

småbørnsforældre eller luddovne nørder, der er i risikogrup-

pen for en stillesiddende død, er appen Daily workouts free 

fantastisk! Man downloader nærmest en personlig træner! 

Stil en iPad på stuegulvet, eller tag mobilen med i fitteren. Og 

tjulahop, bliver du guidet gennem alt fra fem minutters rumpe-

øvelser til 60 minutters yoga.

er 

n 

r

-

go-Gadget!Go-gg

selvfølgelig mening. Og siden 

valgte man så at beholde den, 

der var blevet et kendetegn.

Her har vi at gøre med Siglo 

årgang 2008. Jeg var af tidligere 

nævnte grunde mere end skep-

tisk, da jeg lod vinen rulle, men 

umiddelbart er vinen egentlig 

nogenlunde, om end den meste 

smag og saft – for det har den 

da trods alt – ligger forrest i munden og lige, 

når den rammer tungen. I ganen og halsen 

bliver den lidt intetsigende med tendens til 

det syrlige. Den er ikke så fad som mange 

andre Riojaer – på godt og ondt – men har en 

klar smag af unge bær. Også på andendagen 

er den helt okay med god umiddelbar smag, 

der dog på ingen måde lagrer sig. Heller ikke 

i hukommelsen – aha, så er det jo derfor, den 

er viklet ind i hessian, for uden den havde jeg 

aldrig husket ungdommens kultvin!

Konklusion: En gennemsnitlig frikadellevin. 

Ikke en, jeg ville servere til chateaubriand 

eller juleaften, men den går an på en hver-

dagsaften til retter i den lette ende. Prisen 

passer efterhånden også til kvaliteten, så 

der er tre pæne point til hessiankulten. 

Havde jeg været i rigtig godt humør, havde 

jeg måske givet den fire.
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Faglig it-vejleder og lektor i  

samfundsfag og historie på  

Tornbjerg Gymnasium i Odense. 

Faglig it-vejleder er en ny funktion, 

der beskæftiger sig med, hvordan it 

kan involvere eleverne mere aktivt i 

undervisningen. Herudover er Balder 

med i projektet Digital dannelse og 

brug af digitale medier i undervisnin-

gen, som skal udmøntes i et kursus 

for gymnasielærere i næste skoleår. 

Projektet er søsat og støttet af DEFF 

(Danmarks Elektroniske Fag- og 

Forskningsbibliotek) og IFPR (Institut 

for Filosofi, Pædagogik og Religions-

studier), Syddansk Universitet. 

Digital dannelse og brug af digitale 

medier i undervisningen har en wiki, 

som alle er velkomne til at besøge. 

Adressen er http://itdidaktikdk.

pbworks.com/w/page/51801167/

FrontPage. Har du lyst til at læse 

mere om og kommentere på Balders 

erfaringer med at involvere eleverne 

aktivt i undervisningen, opfordres  

du til at tilmelde dig som fast læser  

af hans blog om digital dannelse. 

Adressen er http://digitaldannelsei-

gymnasiet.blogspot.com/.

BALDER  
ASMUSSEN

En it-analfabets  
bekendelser
Bittert høstede erfaringer, blindgyder og langsomt dæmrende  
erkendelse. Kronikøren skriver til dig, der er, som han var, og som  
nu skal træde den samme sti. Beretningen rummer dels en advarsel – gør 
ikke de samme dumheder! – dels en ny-omvendt prædikants løfte om frelse: 
Du kan også omfavne it i undervisningen og få eleverne til at lære bedre.

Hvad er digital dannelse? På 
Balders blog definerer han 

digital dannelse som:
at bruge nettet  

bevidst og med omtanke  

– med nysgerrighed og  

opfindsomhed – til læring  

på egen hånd

at kunne begå sig i nye  

sociale sammenhænge

at kunne samarbejde digitalt

at styrke sine udtryks-

kompetencer

at kunne fordybe sig  

og reflektere

de
g som 

advarsel – gør 
s løfte om frelse: 

at lære bedre.

Jeg havde længe haft held til 
helt at undgå it. 

Jovist, eleverne havde pla-
get, om de ikke måtte se en lm. 
Nej, svarede jeg: iden kan bru-
ges bedre. Men det var ikke den 
eneste grund til, at jeg sagde nej. 
Det var også, fordi jeg ikke 
anede, hvordan man k lmen 
fra computeren op på lærredet.  

Nu tænker du sikkert, at det 
ikke er unormalt for os ældre 
lærere, at vi er lidt it-forskræk-
kede. Men jeg er altså født i 1975, 
og indtil jeg så den nye minister-
liste, troede jeg faktisk, jeg var 
en af de unge. 

Elever kan være ret vedhol-
dende med at plage, og en dag 
hørte jeg mig selv sige o.k. – så 
ser vi den her dokumentar i næ-
ste time. Og hvordan gik det? 
Intet virkede, som det skulle. 
Men efter et kvarter k pigerne 
sat de rigtige kabler sammen, og 
vi k set vores lm. 

Umiddelbart efter denne ople-
velse tog jeg til jobsamtale (den-
gang arbejdede jeg som daglejer 

med ere midlertidige job ad 
gangen). Jeg havde derfor svar 
på rede hånd, da jeg blev bedt 
om at udlægge mine svage sider! 
Og jeg lovede højt og helligt, at 
skulle jeg få jobbet, ville jeg 
straks opkvali cere mig til at 
kunne bruge alt det der it.

Jeg k jobbet, og dette er min 
historie. Den handler om bittert 
høstede erfaringer, blindgyder 
og langsomt dæmrende erken-
delse. Den er skrevet til dig, der 
var som jeg, og som nu skal 
træde den samme sti. Min beret-
ning rummer dels en advarsel 
– gør ikke de samme dumheder 
som jeg – dels en ny-omvendt 
prædikants løfte om frelse: Du 
kan også omfavne it i undervis-
ningen og få eleverne til at lære 
bedre. 

På min nye arbejdsplads sad 
alle eleverne i tætpakkede klas-
selokaler med hver deres skærm 
foran sig. Bag disse skærme var 
eleverne optaget af Facebook, 
World of Warcraft, online poker 
– you name it. I starten tænkte 

jeg, at denne for mig uvante ad-
færd kunne forklares med, at 
dette var en anden elevtype. Før 
havde jeg arbejdet med stx-elever 
på nogle af provinsens mest pro-
minente gymnasier, nu var jeg 
henvist til de knap så boglige 
hhx-elever. Den vildfarelse blev 
jeg snart revet ud af.

Sluk for internettet
Placerer man sig på den bagerste 
række til en forelæsning i fage-
nes samspil (et kursus, der af-
holdes i forbindelse med pæda-
gogikum), kan man se, hvordan 
også akademikere kan lade sig 
distrahere af pingpong på iPad, 
Pacman og eBay. Jeg måtte er-
kende, at når mine nye elever 
misbrugte deres computer i ti-
merne, hang det sandsynligvis 
sammen med det forhold, at min 
nye arbejdsplads stillede strøm 
og internet til rådighed til alle. 
På mine gamle arbejdspladser 
var der ikke strøm nok til alle og 
slet ikke trådløst internet. 

Med denne erkendelse kom 
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skrive mine tavlenoter på denne 
tavle. Det er svært at skrive pænt 
på tavlen, men jeg fandt hurtigt 
ud af, at den elektroniske tavle 
kunne lave mine kragetæer om 
til imes New Roman. Det er 
endvidere muligt at gemme tav-
lenoterne som et elektronisk do-
kument, så eleverne kan nde 
dem frem senere. Smart. 

Ikke desto mindre: Brugen af 
elektronisk tavle var ikke en suc-
ces. Når jeg lavede tavlenoterne 
til eleverne i timen, hvad skulle 
de så lave? Gæt selv. Det store 
problem med den elektroniske 
tavle var, at den ikke inddrog 
eleverne i undervisningen, men 
holdt dem passive. Og al den 
passivitet betød blot øget ked-
somhed og heraf stigende mis-
brug af it. 

Alt imens jeg baksede forgæ-
ves med at komme det udbredte 
it-misbrug til livs, havde jeg også 
et andet problem. Mine fag er 
udprægede mundtlige fag, og jeg 
følte, at jeg manglede et redskab 
til at træne eleverne i at formu-
lere sig skarpere, og det kunne 
ikke blive gennem retning af 
skriftligt arbejde, for det ville jeg 
ikke få løn for. 

Jeg tænkte, at hvis eleverne 
en gang imellem formulerede sig 
skriftligt i stedet for mundtligt, 
når de svarede på spørgsmål på 
klassen, og hvis deres svar 
kunne projiceres op på tavlen 
via it, og hvis dette kunne redi-

andet irrelevant, signalerer det, 
at klassen ikke tager undervis-
ningen seriøst. Det virker de-
motiverende på klassen som 
helhed. Jeg lavede spørgeske-
maundersøgelser (elektroniske 
naturligvis), der bekræftede 
dette, men som også viste, at 
problemet var mindre udbredt 
i nogle klasser og ekstremt stort 
i andre.

Aktiver eleverne
Som en midlertidig løsning, 
mens jeg gik i tænkeboks, re-
signerede jeg og lavede mine 
egne regler: Elever, der spillede 
computerspil i timerne, måtte 
ikke bruge computeren, 
medmindre jeg havde givet dem 
en konkret opgave at løse. Helt 
sikkert ikke en holdbar løsning, 
men jeg handlede i afmagt. 

På min arbejdsplads var man 
tidligt ude med elektroniske 
tavler, og efter at have fået et 
hurtigt kursus i brugen af sådan 
en monstrøsitet begyndte jeg at 

andet irrelevant, signalerer
at klassen ikke tager unde
ningen seriøst. Det virker
motiverende på klassen 
helhed. Jeg lavede spørge
maundersøgelser (elektron
naturligvis), der bekræf
dette, men som også vist
problemet var mindre udb
i nogle klasser og ekstremt 
i andre.

Aktiver eleverne
Som en midlertidig løsn
mens jeg gik i tænkeboks
signerede jeg og lavede m
egne regler: Elever, der spil

logså ideen til en løsning. Kunne 
vi ikke bare afbryde det her in-
ternet og kun give eleverne ad-
gang, når vi – underviserne – 
mente, de skulle bruge det? En 
glimrende ide, som mange af 
mine kolleger bakkede op om. 
Men også en ide, jeg nødtvunget 
måtte opgive. For det første var 
det ikke teknisk muligt, k jeg 
at vide. For det andet ville alle 

computere 
om få år auto-

matisk have 
adgang til inter-

net uden om sko-
len, mente de forudse-

ende. Endelig ville det være 
stik imod intentionen i lovgiv-
ningen, der pålægger os at op-
øve elevernes it-kompetencer.

Jeg var imidlertid stålsat på 
at bekæmpe it-misbrug. Når jeg 
tog en snak med eleverne om 
problemet, fortalte de mig sam-
stemmende, at sidder man ba-
gerst i en tætpakket klasse, kan 
man se rigtig mange computer-
skærme. Hvis et større antal af 
disse skærme bruges til spil og 
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geres online, så kunne vi arbejde 
mere intensivt med at styrke ele-
verne formuleringsevne og argu-
mentationsteknik. Men kunne 
dette lade sig gøre i praksis?

Det var på dette tidspunkt, at 
en god kollega introducerede mig 
til fænomenet en blog. Det går i 
al sin enkelhed ud på, at jeg ligger 
et indlæg på internettet (oftest 
tekst, men det kan også være gra-
fer, billeder, lyd eller lmklip), 
hvortil eleverne får adgang til at 
skrive kommentarer. Det tager 
ikke engang to minutter at oprette 
sådan en blog. Bloggen ligger per-
manent på internettet, således at 
man altid kan gå tilbage til gamle 
indlæg og genopfriske, hvad det 
var, man lavede. Jeg kastede mig 
straks ud i det. 

Hurtigt fandt jeg ud af, at blog-
gen ikke var præcis det, jeg havde 
ønsket mig. Men jeg fandt også 
ud af, at jeg med bloggen kunne 
en masse ting, som jeg ikke vid-
ste, jeg havde ønsket mig, men 
som jeg har fundet særdeles an-
vendelige. 

For det første er bloggen et 
stærkt disciplineringsredskab. 
Mange undervisere føler, at ele-
vernes fri adgang til computer og 
internet svækker deres autoritet i 
klasserummet, eftersom læreren 
ikke har kontrol over, hvad ele-
verne laver bag skærmen (og slet 
ikke i gruppearbejdet). Men hvis 
arbejdet munder ud i et skriftligt 
produkt, som eleverne poster på 
ens blog, kan man nemt kontrol-
lere, om de har lavet noget, og om 
der har været tale om seriøst ar-
bejde. 

Naturligvis er denne egenskab 

ikke unik for en blog, men på 
bloggen vil alle indlæggene ligge 
på den samme hjemmeside, og 
det er nemt og hurtigt at scrolle 
op og ned og få sig et overblik 
over sto et. Man skal ikke bruge 
tid på at åbne og lukke en masse 

ler.
For det andet kan du projicere 

elevernes skriftlige arbejde op på 
tavlen (eller lærredet, hvis I stadig 
bruger det på din arbejdsplads) 
og tage en diskussion med ud-
gangspunkt i det materiale, ele-
verne netop har produceret. Igen 
er det ikke en unik egenskab ved 
bloggen, men det er praktisk, at 
det hele ligger på samme side, så 
man hurtigt kan nde det frem 
og overskue det. Man kan på få 
minutter skimme alt det materi-
ale, eleverne har lavet. Hvis man 
ønsker at arbejde videre med det, 
eleverne har skrevet, er det en god 
ide at lade dem poste ved timens 
slutning, så har man god tid til 
at se det igennem inden næste 
undervisningsmodul.

Muligheder på internettet
Jeg begyndte at anvende blog i 
undervisningen, samtidig med at 
jeg startede i pædagogikum. I den 
forbindelse overværede min kur-
susleder en undervisningstime, 
hvor jeg brugte bloggen, og gen-
nem hende fandt jeg ud af, at 
bloggen gjorde mig i stand til (på 
fornemste vis) at efterleve det nye 
bilag 4 i bekendtgørelsen. Det var 
jeg ret imponeret over, eftersom 
jeg ikke vidste, hvad bilag 4 var. 
Bilag 4 er der, hvor fænomenet 
ny skriftlighed udpensles; at vi 
undervisere skal træne elevernes 
skriftlige formåen, genrebevidst-
hed med videre også i den mundt-
lige undervisning. Der ndes ikke 
længere ikke-skriftlige fag! 

Det var også mit pædagogikum-
forløb, der gjorde mig i stand til 
at sætte ord på, at bloggen i høj 
grad er med til at give eleverne 
medejerskab. Det mærker de, når 
undervisningen tager udgangs-
punkt i materiale, de har produ-

ceret, frem for en lærebog. Det 
kunne ske ved at fremhæve nogle 
svar som eksemplariske eller 
(mere almindeligt) fremhæve 
nogle svar for deres gode egen-
skaber og komme med forslag til, 
hvordan det kunne blive endnu 
bedre. Man behøver ikke at stoppe 
ved bloggen, man kan tage sæt-
ninger og afsnit ud af bloggen og 
putte dem over i et andet medie, 
hvor eleverne kan bygge videre 
på deres eget arbejde. 

Endelig kan bloggen også bru-
ges på samme måde som et lille 
online leksikon; man kan have 
en side, hvor nye begreber forkla-
res, men kan lave ”tags” (små 
henvisninger) til andre sider på 
bloggen, man kan lagre klassere-
ferater og andre dokumenter, og 
man kan lægge materiale og links 
ud. Det er ikke noget, jeg gør, for 
der ndes andre medier, der mere 
oplagte til det, men hvis man vil 
have det hele på et sted, er det 
altså muligt. 

Men hvad med min oprindelige 
vision om at arbejde med tekst 
online ved tavlen? Her er jeg for 
nylig begyndt at eksperimentere 
med Google Docs (et online doku-
ment). Det fungerer således: Når 
man er oprettet som bruger, kan 
man lave et dokument (to klik på 
musen). Herefter kan man gøre 
dokumentet tilgængeligt for alle 
(yderligere to klik). Så lægger man 
(med to klik) et link til dette do-
kument (på bloggen for eksempel), 
og når eleverne klikker på det, er 
de inde i dokumentet. Nu kan i 
princippet hele klassen skrive og 
redigere i dokumentet samtidigt. 

Jeg har brugt online dokumen-
ter således: En elev giver et svar 
på et spørgsmål. Vi taler frem og 
tilbage om svaret, måske byder 
andre elever ind, og vi når frem 
til et resultat. Normalt ville dette 
resultat svæve i luften, eller det 
ville blive nedskrevet af mig på 
tavlen. Med et online dokument 
får eleven lov til at formulere re-
sultatet på tavlen, og både jeg, 
andre elever og eleven selv kan 
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redigere det og forbedre det, ind-
til det er perfekt. I forhold til 
bloggen får man ikke gennem-
gået så meget stof eller produce-
ret den samme mængde tekst, 
men det, man laver, bliver ret 
indgående behandlet. 

Alle skal producere
Ovenstående er blot én måde at 
bruge online dokumenter på. Jeg 
skal træne det noget mere med 
mine elever, før jeg tør bedømme, 
om forsøget var succes eller a-
sko. Første gang er der altid 
nogle drenge, der skal more sig 
med at skrive sjove ting i doku-
mentet. Samtidig skal pigerne 
lige vende sig til at formulere sig 
online i fuld o entlighed. Ikke 
desto mindre synes jeg, der er 
kommet nogle rigtig gode pro-
dukter ud af vores arbejde på 
klassen. 

En anden væsentlig grund til, 
at jeg har tvunget eleverne til at 
bruge online dokumenter, er, at 
jeg ønsker, de skal bruge det i 
gruppearbejdet. Alt for ofte er 
der én elev der skriver ned, når 
der laves gruppearbejde, mens 
de andre, der kommer med input, 
måske ikke har overblik over det 
produkt, der laves (og derfor ke-
der sig og laver noget irrelevant). 
Med et online dokument kan de 
alle arbejde samtidigt (hold op, 

hvor ville jeg gerne have haft 
dette redskab, da jeg læste på 
Aalborg Universitet, hvor der var 
masser af gruppearbejde). 

Det er så langt, jeg er nået med 
it, men jeg har yderligere visioner 
for fremtiden. Næste gang ele-
verne skal lave et længereva-
rende gruppearbejde med et 
skriftligt produkt, skal hver 
gruppe arbejde med et online 
dokument, og jeg skal være in-
viteret med i deres dokumenter. 
Så kan jeg ligge i de bløde møb-
ler på lærerværelset med compu-
teren, avisen og en kop ka e og 
hoppe rundt i elevernes doku-
menter og kommentere på, hvad 
de laver, mens de laver det – og 
holde mig ajour med nyhederne 
samtidig (det er en del af mit job). 

På baggrund af mine erfarin-
ger har jeg gjort mig følgende 
iagttagelser, som jeg gerne vil 

dele med dig:
 Jeg fandt aldrig en løsning med 

hensyn til it-misbrug, og jeg n-
der den heller aldrig. I stedet k 
jeg rettet fokus på it-brug. Det 
gælder om at få eleverne i gang 
med at lave noget fornuftigt ved 
computerne, så er der mindre tid 
til det ufornuftige.

 Nye redskaber kræver en smule 
øvelse. Eleverne skal lære det 
nye medie at kende, førend du 
kan forvente resultater. Du skal 
ikke introducere nye gadgets 
hver time. Du skal opøve rutine 
med de samme redskaber. 

 Det er ikke alt det, som vi kal-
der it, der nødvendigvis er gode 
værktøjer til at stimulere elever-
nes læring med. I virkeligheden 
er blog og online dokumenter 
ikke andet end tekst ler ligesom 

Word. De kan bare lidt ekstra, og 
hvordan dette ekstra udnyttes, 
er hovedsageligt et spørgsmål om 
pædagogik og kun i mindre grad 
om tekniske kompetencer. 

 Det viste sig ganske uproble-
matisk for en komplet uerfaren 
som mig at arbejde med it foran 
eleverne. Vær ikke bange for at 
udstille dig selv, et stort mindre-
tal af eleverne er nemlig lige så 
uerfarne som os. Det er faktisk 
bedst at være uerfaren med it, så 
starter du nemlig der, hvor ele-
verne er (i nærmeste udviklings-
zone, som vi lærte det hed på 
pædagogikum). Og når man ikke 
kan nde ud af teknikken, så er 
der et lille mindretal af rigtig 
dygtige elever, der gerne vil 
hjælpe og får øget selvtillid heraf. 

 It er det ultimative redskab til 
ny skriftlighed og desuden en 
stærk feedbackmekanisme. Du 
får hurtigt et indtryk af klassens 
og elevernes stærke og svage si-
der, når du ser de skriftlige svar, 
de præsterer. Huller i deres viden 
– færdigheder og forståelse – af-
slører sig med det samme. akket 
være it er det blevet nemmere at 
spore sig ind på klassens niveau 
og rette fokus på netop det, som 
klassen har behov for.  

DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2012  ·  24.-28. SEPTEMBER WWW.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

SÆT FOKUS PÅ NATURVIDENSKAB I UGE 39 
FÅ VIDENSKABEN PÅ BESØG

 
 Brugen af elektronisk tavle 

var ikke en succes. Når jeg 
lavede tavlenoterne til eleverne 
i timen, hvad skulle de så lave? 
Gæt selv.
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Bevar reallønnen II

Jeg er helt enig med Helene Caprani og Allan 
Hulebæk Hansen i deres syn på bevarelsen af 
reallønnen i Gymnasieskolen nummer 7 og på vej 
til at melde mig ud af fagforeningen, fordi den ikke 
længere varetager mine, men hellere arbejdsgi-
vernes interesse.

Som fysiklærer oplever man fra næste skoleår 
en markant fremgang i undervisningstiden – 
afska elsen af apparatopstillingstimer betyder 
for mig en gennemsnitlig nedgang i forberedelses-
tiden på 112 timer per skoleår!

Endnu en gang oplever jeg som til OK 11 en 
meget defensiv tilgang til de kommende lønfor-
handlinger fra GL’s side. Det hænger simpelthen 
ikke sammen! Sammenligner man gymnasiet med 
det private erhvervsliv, så er gymnasiet en virk-
somhed i fremgang og vækst. Aldrig er der blevet 
”produceret” så mange studenter som i dag med 
store pædagogiske udfordringer for den enkelte 
lærer til følge, da den gennemsnitlige intelligens-
kvotient i befolkningen mig bekendt ikke er steget 
lige så markant i disse år. 

Hvornår kan gymnasielærerne forvente en 
forbedring af deres privatøkonomi, når man heller 
ikke havde andel i den private lønfest under 
opsvingstiden? En økonomisk krise forårsaget af 
banker og boligspekulanter udløser enorme bank-
pakker betalt af skatteborgeren.

Ifølge Ritzaus gennemgang af 20 bankers års-
rapporter er bankdirektørernes lønninger i denne 
”krisetid” steget med 18 procent fra 2010 til 2011, 
mens jeg på grund af OK 11, stigende in ation og 
afgifter har oplevet en reallønsnedgang. Nu skal 
jeg forberede mig mindre og undervise mere og 
dårligere alt under den samme præmis: Mere 
kvantitet i stedet for kvalitet til en mindre løn.

Hvordan hænger det sammen?

Christian Grossjohann
Ingrid Jespersens Gymnasieskole

SVAR TIL CHRISTIAN GROSSJOHANN MED FLERE

Ved OK 11 vekslede vi  de såkaldte apparatopstillingstimer til løntil-
læg, således at du som fysiklærer i stedet for timer får et pensions-
givende tillæg på 6.900 kroner pr C-niveauhold, 12600 kr for at 
løfte C- til B-niveau per hold og 19.500 kroner for at løfte B- til 
A-niveau per hold. Hvis du for eksempel læser og løfter et hold som 
et samlet forløb fra 0 til A, får du et samlet pensionsgivende tillæg 
på 39.000 kroner. 

Din forberedelsestid per lektion er på nøjagtig samme niveau som 
dine kollegers.

Det blev der ikke ændret på ved OK 11. Men dine timer til appa-
ratopstilling er altså vekslet til kroner. Det var en del af den pakke, 
som kunne få GL’s OK 11 til at falde på plads, og forhandlingsresul-
tatet blev efterfølgende vedtaget med en rekordhøj JA-procent på godt 
80. Det fandt vi i hovedbestyrelsen et ganske tilfredsstillende 
resultat.

GL’s mål er klart at bevare reallønnen. Hovedbestyrelsen  har 
derfor foreslået en lang række krav om lønstigninger (procentuelt, 
forbedret lønskala, forhøjelse af tillæg og pensionsprocent med 
videre), som blev vedtaget enstemmigt   på repræsentantskabsmødet 
25. april, og som i den kommende tid vil blive en del af AC’s krav 
sammen med en række andre krav om for eksempel mere tryghed, 
bedre arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser.

GL forhandler ligesom DJØF, Yngre Læger, DM og de andre AC-
organisationer overenskomst i et AC-fællesskab. AC’s forventninger 
til OK 13 er ret begrænsede.

Hvad enten vi ser på den private eller den o entlige sektor, er der 
alvorlig krise i det danske samfund med stærkt stigende arbejdsløs-
hed med endeløse fyringsrunder på statens og kommunernes arbejds-
pladser. Det præger selvfølgelig de andre AC-organisationer meget 
og dermed vore debatter i AC-fællesskabet. Det er en del af ”bag-
grundstæppet” for OK 13.

Vores lønudvikling hænger  sammen med det private arbejdsmar-
ked via den såkaldte reguleringsordning. I 2011 blev der ingen 
lønstigninger på det o entlige område, fordi lønudviklingen havde 
været markant højere end på det private (reguleringsordningen), 
men i 2012 vil du  få en lønstigning på 1,3 procent, som ligger på 
linje med det resultat, det private arbejdsmarked netop har vedtaget.  

Så når der er meget lave lønstigninger på det private arbejdsmar-
ked, som det netop er vedtaget ved OK 12-forhandlingerne, smitter 
det  af på vores område. Og når der skal spares e ektiviseres med 
baggrund i et statsunderskud på cirka 80 milliarder kroner, vil det 
også komme til at berøre vores område, selvom vi for tiden er så 
heldige at opleve vækst i beskæftigelsen. Derfor bruger vi i Gymna-
sieskolen og på møder om krav og forventninger til OK-13-forhand-
lingerne ord som ”realisme” og ”ansvarlighed”. GL’s cirka 13.000 
medlemmer er en meget lille del af en o entlig sektor, hvor  man med 
statsministerens ord i den kommende tid vil ”vende hver en sten” 
for at nde besparelses- og e ektiviseringsmuligheder for at ned-
bringe statsunderskuddet i de kommende år. Alt dette må vi som 
ansvarlig organisation inddrage i debatten med vore medlemmer og 
tillidsrepræsentanter. Det betyder ikke, at vi ikke vil kæmpe for bedst 
mulige vilkår for GL’s medlemmer. Det vil vi. Men det er ikke det 
samme som, at vi skal forsøge at putte blår i øjnene på medlem-
merne.

Gorm Leschly
Formand for GL
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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. 21. maj 

kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Innovation

Som eksempel på innovation nævnes i sidste nummer af 
Gymnasieskolen ”en hjemløs, der har lavet et plasticrør, 
som han sætter ned over en af byens varmluftskanaler for 
at holde varmen om natten”. Hvilket pletskud af en metafor 
for den stadige strøm af varm luft, der vælter ned over 
siderne i det pågældende nummer, og hvilket visionært bud 
på den fremtid, vi skal ruste eleverne til, fremtiden som 
hjemløse! Det sparer penge, det sparer ressourcer, det 
sparer energi, og der kan sælges CO -kvoter i tonsvis. Hold 
kæft, hvor bliver vi rige! Hvis ideen slår an, og eksportmu-
lighederne udnyttes rigtigt, ender det måske endda med, 
at vi kan købe hele verden. 

Se, det ville være et rigtigt eventyr, som H.C. Andersen 
ville sige, hvis han ikke var strøget af pensum.

Knud Michelsen
Virum Gymnasium

Styrk naturvidenskab, 
og gør studentereksamen 
adgangsgivende
Er gymnasieelever dårligt rustet til deres videre studier, 
som Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef i Dansk 
Industri, påstår i sidste nummer af Gymnasieskolen? En 
Rambøll-rapport viser, at hver fjerde student må tage sup-
pleringskurser efter studentereksamen for at komme ind 
på deres ønskede videregående uddannelse, og dette koster 
samfundet både tid og penge. Børne- og undervisningsmi-
nister Christine Antorini har meldt ud, at man vil gøre noget 
ved problemet. Et forslag er at gøre faget biologi adgangs-
givende på lige fod med kemi og fysik. Dette vil ikke blot 
være en let og billig løsning, det vil også være en naturlig 
konsekvens af biologiens vigtighed i et moderne, bæredyg-
tigt samfund. Desuden vil det være en logisk følge af stu-
dieretningsgymnasiets fokus på kompetencer. Hvorfor kan 
naturvidenskabelige kompetencer bedre erhverves ved 
arbejde med kemiske og fysiske problemstillinger end 
biologiske og bioteknologiske? Er det rigtigt forstået, at 
hverken universiteterne eller DI opfatter naturvidenskabe-
lige kompetencer opnået i biologi som ligeværdige med de 
tilsvarende opnået i fysik og kemi, og hvis ja, hvad ligger 
til grund for denne holdning? Elever, der gerne vil have en 
natur- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse, vælger 
ofte en studieretning, hvori biologi indgår. Her beskæftiger 
de sig med et fagområde, de nder både interessant og 
relevant for deres videre studier. Paradoksalt nok får de 
derved svært ved at opfylde adgangskravene til deres 
ønskede uddannelse. Et argument, man ofte hører, er, at 
biologi skulle være et ”blødt” naturvidenskabeligt fag, og 
at dette vurderes til at være mindre studieforberedende og 
relevant end de, for at bruge Charlotte Rønhofs ord, mere 
”hardcore fag” som fysik og kemi. Sammenligner man de 
faglige mål for fysik, kemi og biologi, er det dog svært at 
se, hvilke særlige kompetencer der opnås i kemi og fysik, 
som adskiller sig fra de tilsvarende i biologi, og som skulle 
gøre eleverne mere studieegnede inden for det natur- og 
sundhedsvidenskabelige fagområde. Det er positivt, at 
Antorini ønsker at give gymnasiereformen et serviceefter-
syn, og at der forhåbentlig kommer en løsning for de stu-
denter, der har dyrket deres naturvidenskabelige interesse 
ved at beskæftige sig med biologi.  Det kræver højst nogle 
mindre justeringer af bekendtgørelser samt visioner og mod 
på at ændre års forskelsbehandling af naturvidenskabelige 
kompetencer. Vi indgår meget gerne i en dialog om en 
løsning af suppleringsproblematikken.

Frank Grønlund Jørgensen
Tørring Gymnasium (samt medlem af bestyrelsen for 
Foreningen af Danske Biologer)
Marianne Johansson
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium
Svend Erik Nielsen
Frederiksborg Gymnasium og HF 
(formand for Foreningen af Danske Biologer)
Bodil Blem Bidstrup
Espergærde Gymnasium og HF
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GL-E KURSUSNYT

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 

21. maj kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

GL-E KURSER

Følg med på GL-E’s forside på 
http://gle.gl.org – Nyhedssek-
tionen opdateres løbende med 
omtale af nye kurser og konfe-
rencer m.m., som er relevante for 
skolerne.

Det nye katalog fra GL-E udkommer med 
dette nummer af Gymnasieskolen og der 
er mange spændende nyheder i kursus-
programmet. Bemærk, at de første GL-E-
kurser ligger i september med tilmeldings-
frist midt i august.

3 fagdidaktiske kurser

Danskfagets didaktik efter reformen  
– Fagdidaktisk kursus for hhx og htx
Reformen 2005 fordrer et nyt fagdidaktisk 
perspektiv i danskfaget på hhx og htx. 
Formålet med kurset er at give deltagerne:

  Grundlag for at arbejde med en ny 
didaktik i danskfaget

  Redskaber til at arbejde videre med 
didaktisk udvikling i danskfaget

Kursus 1202-09: Tirsdag den 11. 
september 2012, kl. 10-16, Radisson BLU, 
Aarhus.
Info/tilmelding på hjemmesiden: Senest 
mandag den 6. august 2012 på http://gle.
gl.org under Kurser i fag. 

Fagdidaktisk kursus  
for historielærere i stx
Kurset skal diskutere konsekvenser af for-
skellige tilrettelæggelser af historieunder-
visning og betydningen heraf for elevers 
bevidsthed om historie.  De formelle 
bestemmelser fra 2005 lægger op til, at 
faget på baggrund af viden og metodisk 
materialebehandling skal udvikle studie-
kompetence og medborgerkompetencer. 
Hvordan gør vi det – samtidig med at vi 
bevarer en solid faglighed? 

Kursus 1202-24: Mandag den 17. septem-
ber 2012, kl. 10-16, First Hotel Høje 
Taastrup.
Info/tilmelding på hjemmesiden: Senest 
mandag den 6. august 2012 på http://gle.
gl.org under Kurser i fag.

Fra reproduktion til produktion – 
didaktik i praksis for samfundsfags- og 
psykologilærere på stx, hf, hhx og htx
Med afsæt i den nyeste didaktiske forsk-
ning om:

  arbejdsformer og lektier
  brug af it
  skriftlighed og 
  evaluering

vil vi arbejde med elevernes kompetence-
udvikling, såvel fagligt som socialt. Her-
under vil vi se på, i hvilken udstrækning 
it-baserede redskaber kan facilitere ele-
vernes kompetenceudvikling.

Kursus 1202-08: Fredag den 21. septem-
ber 2012, kl. 10-16, First Hotel Høje 
Taastrup.
Info/tilmelding på hjemmesiden: Senest 
onsdag den 8. august 2012 på http://gle.
gl.org under Kurser i fag.

Religionslærerforeningen for 
Gymnasiet og HF

Rejsekursus til Andalusien
Kursusudbyder: Religionslærerforeningen 
for Gymnasiet og HF
Formål: At belyse Andalusiens gyldne 
periode i Middelalderen, Andalusiens 
betydning i islamisk tænkning og genop-
dagelsen af Al-Andalus i det 20. århund-
rede.
Indhold: I syv spændende dage undersø-
ger vi fortidens Al-Andalus, hvor islam, 
jødedom og kristendom sameksisterede i 
over syv århundreder. Højdepunkterne er 
Granada med Alhambra – toppen af mau-
risk arkitektur – Cordoba med den store 
moske La Mezquita og dagture til Ronda 
og Sevilla.
Målgruppe: Hvis kurset er overtegnet, har 
religionslærere fortrinsret ved tilmelding 
før 1. juni. Herefter er det først til mølle 
for lærere med alle fagkombinationer.
Undervisere: Prof. Jakob Skovgaard-Peter-
sen. Kursusledere: Ole Bjørn Petersen og 
Gunnar Lundsgaard.  
Tid og sted: Afgang Kastrup den 7.10. 
klokken 6.30, ankomst København den 
14.10. klokken 14.30.
Pris: 8.900 kroner (+ 1.000 kroner for 
enkeltværelse + 500 kroner for ikke-med-
lemmer).
Tilmelding: Senest søndag den 1.7.  til 
Gunnar Lundsgaard på 
gunnar.lundsgaard@gmail.com
Kontakt: ob@drlund-gym.dk

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

KURSER I FAGENE
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ARRANGØR 
Anders Sandfuss Christensen
& RunStart ApS

Anders er lektor i psykologi og idræt
på Allerød Gymnasium

DANMARKS FØRSTE OG FESTLIGSTE STAFETLØB  
FOR UNGDOMSUDDANNELSERNE

Glæd jer til et sjovt, svedigt og socialt 5x5 km  
stafetløb, når startskuddet går til det første  
Garmin SchoolsOnTheRun i september 2012.  
En ny tradition er skabt!
 
Læs mere og find træningsinspiration på:  
facebook.com/GarminSchoolsOnTheRun  
& schoolsontherun.com

ÅRHUS
Jydsk Væddeløbsbane 
Fredag 21/9 – kl. 9-15 

KØBENHAVN
Charlottenlund Travbane 
Fredag 28/9 – kl. 9-15

21/9

28/9
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ANMELDELSER

ENGELSK

Titel: Text Tools – Text Analysis Tools for reading English texts

Forfatter: Birgitte Prytz Clausen

Forlag: Systime

Pris: 112,50 kroner, 104 sider

Vurdering og anmeldelse: Flemming Ravn Neft

Bog med analyseredskaber

Intentionen med denne bog er god: At formidle spændende vink-
ler på læsning samt redskaber til at arbejde analytisk med engelsk-
sproget litteratur/tekster. 

Bogens målgruppe er ikke præciseret ud over ”students”. Da 
bogen ikke er glosseret, og sprogets kompleksitet tages i betragt-
ning, må man tænke, at bogen kan være anvendelig for gymna-
siaster på A-niveau i 3.g – eller som inspiration, når lektoren/
adjunkten planlægger undervisningen.

Bogen er idérig og indeholder brugbare afsnit som ”synonyms”, 
”creating cohesion”, ”communication model” og ”rhetorical tools”.

For ”tekstanalyse” anvender bogen betegnelsen ”text analysis”. 
Personligt hælder jeg til formen ”textual analysis”, skønt begge 
former synes omtrent lige udbredte. Det er et spørgsmål om smag 
og behag.

Mens jeg synes, indholdet er interessant og nyttigt, er jeg ikke 
vild med layoutet ud fra to kriterier, et pædagogisk og et, der 
vedrører læsevenlighed. 

Bogstaverne er temmelig små, og der er meget spildplads (dob-
beltsider med intetsigende fotos). Så hellere have relevante illu-
strationer i forbindelse med den løbende tekst. 

Et virvar af tekstbokse i en slags blå og grønne nuancer er med 
til at gøre layoutet rodet. Opmærksomheden spredes i ere retnin-
ger: Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende på en side? 

Således er kompositionen og formidlingen ikke optimal. Ikke 
desto mindre kan man se, at der står gode lærerkræfter bag. Bogen 
viser nt, hvorledes man kan stille analytiske spørgsmål til tekster, 
hvilket er befordrende for elevens udvikling af evnen til re eksion, 
forståelse, fortolkning og at danne mening – centrale kundskaber 
i et humanistisk fag som engelsk. Det er imidlertid svært at fore-
stille sig, hvordan man skal kunne bruge bogen kronologisk, men 
måske kan nogle.

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

Titel: Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT

Forfatter: Rangvid, Benoni, Svane, Ølsgaard 

Forlag: Systime

Pris: 148 kroner (120 ved køb af min. 100 eks.), 153 sider

Vurdering og anmeldelse: Mette Hermann

Ny grundbog til AT

Med ”Vidensmønstre – tværfaglig re eksion i AT” giver Systime 
endnu et bud på en grundbog til AT. 

I forordet udtrykker forfatterne, at de med udgivelsen ønsker at 
lægge grundstenen til et fælles tværfagligt sprog til AT, hvilket er 
en meget sympatisk tanke, for selvom AT ikke længere er nyt ”fag”, 
så er AT fortsat en til tider noget uhåndgribelig størrelse, og der 
er fortsat behov for at de nere AT og skabe konsensus om tilgan-
gen til det. Bogens udgangspunkt er derfor hverken fag eller 
hovedområder, men derimod otte begrebspar.

Bogen indledes med fem kapitler, hvor grundlæggende viden om 
videnskabsteori og videnskabens normer, teorier og begrundelses-
former gennemgås. Herefter følger bogens hoveddel bestående af 
otte kapitler, hvor de i alt otte begrebspar præsenteres, eksempelvis 
”Kvantitativ – kvalitativ” og ”Eksperimentel og observationel”.

Umiddelbart kan det lyde som endnu en tung teoretisk udgi-
velse til AT, og med mange teksttunge sider vil det da også være 
en udfordring for mange elever at gå i gang med udgivelsen, 
særligt elever i 1.g. Men det er dog tydeligt, at forfatterne har haft 
deres målgruppe for øje under tilblivelsen af bogen, og der er 
tydeligvis gjort en hel del for at lette tilgangen til sto et. Alle 
kapitler er rigt illustrerede, og der er opgaver til alle kapitler; 
disse tjekker dels elevernes forståelse af begreberne, og dels læg-
ger de op til den tværfaglige re eksion, der er bogens sigte.

Udgivelsens helt store force er dog afslutningen på kapitlerne, 
som alle afrundes med en kort opsummering samt en spørgeliste, 
som eleverne kan bruge til at tjekke deres viden og som repetition 
til mundtlig eksamen. Endelig er der også i hvert kapitel anført et 
konkret eksempel fra en AT-opgave. Her bliver den megen teori for 
alvor gjort konkret og tilgængelig for eleverne.

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

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen

56

Gym
nasieskolen  #8  2012



Grundmodul Elevmodul Studiemodul Eksamensmodul Time-fagmodul

Opbygningen af Lectio

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul



ANMELDELSER

HISTORIE

Titel: Gobelinernes Danmarkshistorie

Forfatter: Jesper Bek

Forlag: Gyldendal 

Pris: 199 kroner, 112 sider

Vurdering og anmeldelse: Helle Askgaard

 

Om Bjørn Nørgaards udgave af tegneserien på Borgen

Gobelinerne på Christiansborg er en af de gaver, Margrethe II 
modtog til sin 50-års-fødselsdag. De blev vævet i Frankrig efter 
forlæg af Bjørn Nørgaard og har siden 2000 kunnet ses i Ridder-
salen. Hvor må han have slidt for at sætte sig ind i den nationale 
historie og dens udenlandske påvirkninger. Hvortil kommer 
komposition, valg og fravalg af personer og begivenheder. Bogen 
gennemgår hovedfeltet i de ni store gobeliner og to mindre med 
regentparret og dets prinser. 

Hver gobelins opbygning skitseres, så det giver eleverne overblik 
over de mange detaljer, der springer ud af det farveorgie, der møder 
tilskueren. Derpå fortælles Danmarks historie, illustreret med 
samtidige billedgengivelser, for eksempel kalkmaleriet, hvor Asser 
Rig og fru Bodil bærer Fjenneslev Kirke frem, og nyere illustratio-
ner som historiemaleriet fra 1882, hvor Valdemar Atterdag brand-
skatter Visby i 1361. Nogle kapitler rejser diskussioner, for eksem-
pel fortællingen om landboreformerne. Er det kongens historie 
eller gårdmændenes? Venstres politikere i 1800-tallet mangler 
næsten i Bjørn Nørgaards væv. Et andet eksempel er Søren Mørchs 
og Fogh Rasmussens vurdering af besættelsestiden. Jesper Bek 
påpeger ofte, hvordan fortiden bruges i nutidig forklædning, for 
eksempel en Niels Ebbesen-forening som brand for Randers i 2007. 
Bogens sprog kan være vanskeligt for læsesvage elever, og abstrak-
tionsniveauet egner sig bedst for de ældste årgange. Men de 
mange illustrationer kan ikke undgå at engagere.

Det er nødvendigt, at læreren har bogen Dronningens gobeliner 
fortæller Danmarks Historie, Hofmarskallatet 2003, for at kunne 
besvare de elevspørgsmål, der vil myldre frem. Sidstnævnte har 
nemlig svar på samtlige numre på den enkelte gobelinskabelon, 
hvad denne bog savner. Elevbesøg på Borgen bestilles hos Jacob 
Frandsen på 3392 7085.

HISTORIE

Titel: Tyrkiet – historie, samfund, religion

Forfatter: Deniz Kitir, Ole Bjørn Petersen og Jens M. Steffensen

Forlag: Systime

Pris: / Skolepris 148 kroner

Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

 

Tyrkiet på skemaet

Den nye undervisningsbog Tyrkiet – historie, samfund, religion 
giver et godt indblik i en kultur, som en stadig større del af ele-
verne og kursisterne stifter bekendtskab med gennem for eksem-
pel rejser. Derfor er interessen formentlig også stor for at få 
uddybet kendskabet til en kultur, som på mange kan virke frem-
medartet. Diskussionen om Tyrkiets optagelse i EU gør naturligvis 
ikke landets historie mindre interessant. et emne, som i øvrigt 
behandles selvstændigt i den samfundsfaglige del af udgivelsen.

Bogen er med sin opdeling i tre fagområder naturligvis primært 
tiltænkt kultur- og samfundsfaggruppen på hf. Materialet kan dog 
også sagtens anvendes i AT-sammenhæng eller i de enkelte fag 
alene. 

Historiedelen gennemgår kortfattet landets historie fra Osman-
nerriget i 1200-tallet og frem til i dag. Der er et noget sparsomt 
kildemateriale, som det vil være nødvendigt at udbygge selv, hvis 
der for eksempel skal laves et kildesæt til eksamen. Ofte drejer det 
sig om én eller to kilder til et helt kapitel. Derudover er det meget 
mærkværdigt, at forfatterne har valgt et endnu sparsommere bil-
led- og kortmateriale. Når det gælder en kultur, som elever og 
kursister som sagt nok primært kender som feriemål, mener jeg, 
det er afgørende, at de kan støtte sig til det under læsningen. 
Samtidig giver det mulighed for variation i undervisningen at 
kunne henvise til og diskutere et billedmateriale.

Den samfundsfaglige del i bogen er til gengæld udstyret med et 
stort tabelmateriale med fokus på det moderne Tyrkiet, mens 
religionsdelen kortfattet bearbejder forholdet mellem tro og poli-
tik. Det giver ne muligheder for et fagligt samarbejde på tværs 
af de tre fag.

Udgivelsen egner sig på stx til for eksempel udgangspunkt for 
en studietur eller et AT-forløb, men manglen på et bredere kilde- og 
billedmateriale vil nok afholde nogle fra at give sig i kast med 
denne udgivelse i større omfang.
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Bestil på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-17 samt weekend kl. 10-15

Børnerabatter – ved to betalende voksne. Ring og hør!   Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. 

KØR-SELV-FERIE
Gymnasieskolen giver dig ekstra 

gode priser på udvalgte rejsemål. 
Oplys rejsekoden “GYMNASIESKOLEN” 

ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Sverige for hele familienBerlin bag facaden

Unik slotsferie i Ardennerne

Hôtel Le Château Fort ★★★

Velkommen til en ferie, der er noget ud over det sædvan-
lige. Her bor I på et eksklusivt hotel indrettet på Château 
Fort de Sedan, der med sine imponerende 35.000 m² er 
en af de største borgfæstninger i Frankrig. Hotellet er 
en seværdighed og et spændende og unikt grundlag for 
gode ferieoplevelser i det historiske, nordfranske bjerg-
område. Konverteringen til et moderne hotel har blandet 
andet tilføjet den velrenommerede restaurant La Tour 
d’Auvergne inden for fæstningsværkets historiske mure,  

 
og de komfortable værelser er charmerende indrettet med 
respekt for borgens rustikke karakter. Tag på eventyr ad de 
smalle, franske landeveje, som blandt andet kan føre jer 
over grænsen til Belgien, hvor I finder det andet berømte 
fæstningsværk Chateau de Bouillon (20 km), der troner 
over den charmerende landsby af samme navn.

Ankomst: Søndage i perioden 24.6.-26.8.2012.

Sälfjällsbyn
Oplev en sommer i den storslåede 
svenske natur i Dalarna. Her lægger 
Sälens blide fjelde sig smukt i bløde 
kurver, mens Vesterdalselven dovent 
flyder forbi Sälen by. Små søer ligger 
spredt i landskabet, der veksler mel-
lem det barske og storslåede højfjeld, 
de blomstrende, bølgende enge og 
de store, mørke skove. Fra Sälen går 
vejen op mod den lille by Lindvallen, 
hvor hyttebyen ligger.

Ankomst: 
Fredage i perioden 29.6.-3.8.2012.

Upstalsboom Hotel Friedrichshain 
★★★★

Centrumkvarteret Friedrichshain er et 
indblik bag facaden og i den origina-
litet og farverigdom, som Berlin gem-
mer på i et ungt, lokalt miljø fyldt med 
anderledes muligheder end dem, de 
officielle turistguider koncentrerer sig 
om. Og Hotel Friedrichshain er med 
sin stil og elegance lidt af en kontrast 
til omgivelserne placeret i kvarteret 
ved U-bahnstationen Ostbahnhof.

Ankomst: Valgfri i perioden 29.6.-28.8. 
og 1.11.-28.12.2012.

Pris pr. person i dbl.vær. 

 2.399,-

Pris pr. hytte til max 5 personer 
ved 2 betalende voksne 

 1.599,-
Pris pr. person i dbl.vær. 

 899,-

Uden rejsekode kr. 2.699,- 

Uden rejsekode kr. 1.899,- 
Uden rejsekode kr. 1.049,- 

8 dages ferie i hyggelig fjeldhytte i Lindvallen, Sverige3 dages ferie på 4-stjernet hotel i Friedrichshain, Tyskland

6 dages ferie på 3-stjernet slotshotel i Sedan, Frankrig

OBS: Turistskat EUR 2,86 pr. voksen pr. døgn 
samt 1,07 pr. voksen pr. middag.

1 barn 
6-14 år 
½ pris

UU

1 barn 
0-13 år 
gratis

Gymnasieskolen

Rejsekode 
GYMNASIESKOLEN

3 overnatninger

fra kun 1.149,- 

0 344 4488

Hent en gratis
flaske vin når du booker din ferie

Læs mere på 
www.happydays.nu

Upstalsboom Hotel Friedrichshain

Sälfjällsbyn

Hôtel Le Château Fort



INFO fra GL-pensionister om spørgeskemaundersøgelsen
Vi modtog 201 besvarelser. 

Deltagelse i udvalgets aktiviteter inden for de sidste 3 år: 119 JA og 82 NEJ. 

Tilfredshed med aktiviteterne: Meget tilfreds: 87. Tilfreds: 32. Utilfreds: 1. Ikke besvaret: 2.

Deltagelse i udenlandsrejser inden for de sidste 3 år: 48 JA og 153 NEJ. 

Tilfredshed med rejserne: Meget tilfreds: 36. Tilfreds: 12. Noget utilfreds: 2. 

Udbuddet af studiekredse: Meget tilfreds: 12. Tilfreds: 41. Noget utilfreds: 29. Meget utilfreds: 43. Ved ikke: 72. Ubesvaret: 2.

Udbuddet af arrangementer i øvrigt: Meget tilfreds: 20. Tilfreds: 100. Noget utilfreds: 34. Meget utilfreds: 10. Ved ikke: 34. 

Ubesvaret: 3.

Om Gymnasieskolen: 112 ”har bladret i de sidste 4 numre”. 72 ”har læst de sidste 4 numre”.

Om GL’s kalender: 57 ”bruger den aldrig”.42 ”bruger den lidt”. 102 ”bruger den meget”.

Resultatet af undersøgelsen kommer på dagsordenen til vores møde den 22. maj, som er det sidste inden sommerferien. Vi vil 

naturligvis tage en grundig drøftelse af resultatet, herunder hvor og hvorledes vi kan bruge det til forbedringer. 

En krydstabulering i forhold til medlemsregion viser en ret betydelig forskel mellem Sjælland, inklusive København, og det 

øvrige land. Dette er egentlig ikke overraskende.  Mulighederne for at lave arrangementer i København er selvfølgelig langt 

bedre end i resten af landet. Det er også her, det ofte har været nødvendigt at dublere arrangementet på grund af de mange 

tilmeldinger. Arrangementer vest for Storebælt har undertiden haft ret få deltagere, og på det seneste har det oven i købet 

været nødvendigt at aflyse et par arrangementer, da der kun var tre-syv tilmeldte til hvert af dem. Men udvalget vil selvfølgelig 

fortsat bestræbe sig på at udbyde et rimeligt antal arrangementer vest for Storebælt. Men det er nødvendigt at understrege, 

at det bliver vanskeligt at øge det nuværende antal årlige arrangementer. Som det er nu, trækker vi overordentligt kraftigt på 

ressourcerne i GL’s sekretariat.

Undersøgelsen afslører en del utilfredshed med udbuddet af studiekredse. Det har hidtil været sådan, at studiekredsene er 

blevet afholdt i GL’s lokaler i København. På grund af mange møder på faste ugedage samt nødvendig hensyntagen til sekre-

tariatets arbejdsforhold har det betydet, at studiekredse kun kan foregå om torsdagen. Der har derfor været en grænse på 

fire studiekredse per halvår. Det er forståeligt, hvis nogle ikke finder dette tilfredsstillende. Vi har dog i hele perioden kun haft 

få henvendelser om deltagelse i en studiekreds. Samtidig har vi som bekendt fra og med dette budgetår indført en toårig for-

søgsordning, som muliggør oprettelse af et antal studiekredse i resten af landet uden for Region Hovedstaden – med støtte 

fra vores budget. Vi har imidlertid indtil nu kun modtaget en ansøgning.

Henning Lange

Viggo Røder (1948-2012)
Den 1. marts 2012 døde Viggo Røder. Af 
helbredelsesmæssige årsager havde Viggo 
Røder valgt at gå pension for et par år 
siden. Det var en af de gamle frontfigurer, 
der forlod VUC Vestegnen i 2010. Viggo 
Røder havde nemlig i midten af 1970’erne 
været en af de ledende kræfter i etablerin-
gen af et eksamensgivende voksenuddan-
nelsestilbud på Vestegnen, der dengang 
var et nyt felt i uddannelsessystemet. Først 
hed skolen Eksamensskolen. I 1981 flyt-

tede den under navnet Forberedelseskur-
sus ind i nye lokaler på det dengang 
nybyggede Høje-Taastrup Amtsgymnasi-
um. Her stod han bag forsøget med at 
etablere et voksenuddannelsestilbud 
under samme tag som et nyåbnet gymna-
sium. Da Forberedelseskurset i 1984 blev 
sammenlagt med nabokurset i Alberts-
lund, valgte Viggo Røder at forlade ledel-
sen og fortsætte som dansklærer på kurset 
til sin pension.

Viggo Røder var en karismatisk lærer. 
Han brændte for dannelse og var en ufor-
lignelig lærer i faget dansk. Længe efter at 
andre lærere havde forladt klasseunder-
visning med lærerforedrag, fortsatte Viggo 
Røder med denne klassiske formidlings-
form. Hans kursister sad tryllebundne og 
lyttede, skønt mange af dem aldrig før 
havde hørt et foredrag. 

Viggo Røder var et musisk menneske, 
der supplerede sit fag med at spille tromme 
i forskellige jazzgrupper. Han gav også 
eksempler på sin kunnen i forbindelse med 

MINDEORD

Gymnasieskolen modtager mindeord. 

De skal maks. indeholde 2.400 enheder 

inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen 

senest mandag d. 30. april kl. 14.00 på 

gymnasieskolen@gl.org

skolearrangementer, hvor han i 1980’erne, 
som en anden Fassbinder, med sin vitalitet 
ledede det hele. Siden uddannede han sig 
som psykoterapeut, en uddannelse, som 
også kom til at fylde en del af hans liv.

Viggo Røder var en meget fascinerende 
kollega at have. På lærerforsamlinger 
havde han med sin skarpe og kreative 
hjerne en sjælden evne til at gennemskue 
sammenhænge og formulere løsninger.

Med sit veludviklede intellekt og sin 
utraditionelle måde at tænke på var han 
en umådelig interessant samtalepartner 
på lærerværelset. Han kunne bringe en til 
højder, hvor alt pludselig stod lysende 
klart for en og kunne gennemskues. Ja, 
man følte sig altid løftet og beriget efter en 
snak med ham. Det er gode og frugtbare 
samtaler at kunne se tilbage på. 

Carsten Lester og Else Trier  
VUC Vestegnen
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LUDUS 

 STUDIEADMINISTRATION

LUDUS Web gør det nemt  
for censor 
I en hektisk tid som eksamensperio-
den er det vigtigt, at det administra-
tive system understøtter arbejds-
gangene på skolen. Med den fælles 
censoradgang giver LUDUS Web 
automatisk censor overblik over egne 
eksamenshold, undervisningsbeskri-
velser, rækkefølgelister, hvert holds 
benyttede dokumenter samt kon-
taktoplysninger på eksaminatorerne. 
Med henblik på samkørsel kan LUDUS 
Web vise de øvrige fra censors skole, 
som skal censurere samme sted.  

Skriftligt arbejde håndteres enkelt
Når en lærer opretter en opgave til 
sine elever, vises hver enkelt elevs 
fulde afleveringsplan i en samlet 
oversigt, så opgaven kan placeres 
med hensynstagen til de øvrige fag. 
Koordination af det skriftlige ar-
bejde sker derfor naturligt, imens de 
enkelte opgaver stilles. 

Den jævne arbejdsfordeling for 
eleverne kan desuden sikres med 
individuelle afleveringsfrister.
Eleven kan aflevere flere dokumen-
ter uden at skulle pakke dem til en 
enkelt fil i et komprimeringsprogram. 
Læreren får naturligvis alle doku-
menter ved den samlede download 
af opgavebesvarelser fra holdet. 
For læreren vises dokumenterne i 
alfabetisk rækkefølge efter elevernes 

navne, der er indsat som første del 
af filnavnene, efterfulgt af elevernes 
egen dokumentbetegnelse. 

Individuelle menuer 
I LUDUS Web beslutter den enkelte 
skole selv, hvilke funktionaliteter og 
menupunkter de forskellige lærer-
grupper skal have adgang til. Hver 
lærer ser kun det, som læreren har 
adgang til, og læreren kan selv ind-
rette sin egen menu, så de hyppigst 
anvendte funktioner ligger bekvemt.

UDSKRIFTER

UDVEKSLING AF DATA  
TIL OG FRA LUDUS

udskrifter

mulige

OVERFØRSEL AF DATA 
FRA LUDUS

BiblioMatik

LUDUS OG  
LUDUS WEB

for Børn og Undervisning

eksamensplan

af termins- og 
årsprøver

med regnskab

smartphones

skriftligt arbejde

beskrivelser

flerfaglig prøve

fokuspunkter

DATA IMPORT

personregister

Bestil en gratis præsentation  
og demonstration af LUDUS  

Læs mere på:  

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



Stort, skønt sommerhus i 

Gershøj ved Roskilde Fjord. 

2 bade- og 3 soveværelser

Fine bademuligheder, 200 meter til Ros-

kilde Fjord. Meget lyst hus på 112 m², 

stor, legevenlig have, ro og fred. 8 sen-

gepladser. Hyggelig gåtur langs fjorden 

til Gershøj Kro og Havn. 45 minutter til 

København, 25 til Roskilde. 

4.500 kr. i højsæsonen.

annemariekrarup@gmail.com

www.godsommer.dk/danmark/

kirke-hyllinge/sommerhus-8633.aspx

Sommerhus ved Limfjorden 

udlejes

Tæt på Lemvig, Gjellerodde. Meget bør-

nevenlig badestrand. Huset har to plan 

og er beliggende på en stor grund med 

udsigt til fjorden. Otte sovepladser i fire 

rum. Diverse hvidevarer.

JA@rkbgym.dk

Moderne sommerhus på 

75 m² udlejes uge 29 og 42

Ved Nordfyns hvide sandstrand og na-

turskønne Enebærodde udlejes som-

merhus til 6 personer 250 m fra vandet. 

Masser af læ og sol, 3 stk. 3/4 senge, 

vaske- og opvaskemaskine, 4 cykler, 

campingplads med vandland og fed le-

geplads tæt på. Pris 4.000,- pr. uge.

lm@svendborg-gym.dk

Byhus i Italien

Bliv medejer af charmerende, nyreno-

veret feriehus to timer fra Rom og én 

time fra Adriaterhavet. 90 m² fordelt på 

tre etager + 20 m² tagterrasse. Kendt 

skisportsområde. Delejerskab med to 

ugers årlig brugsret: 65.000 kr. Se 

http://www.casadellarmonia.dk.

Sommerhus 

– helt ude på Odden

Fuldt moderniseret ”rigtigt sommer-

hus” (fra 1962) med kæmpe træter-

rasse og udendørs (og indendørs) bad/

køkken – velegnet til sommerliv dvs. 

udeliv. Og tæt på stranden (100 m/2.

række). Lyst og venligt. 7-8 soveplad-

ser, brændeovn, elvarme/gulvvarme, 

fladskærm, dvd, PS/2, terrassen er 

delvist overdækket. 5-6 cykler. Køl/frys. 

Bålsted og fodboldmål. Se også 

http://www.perthyge.dk.

1 uge: 2.350,-, weekend: 1.150,-, 

sommerferieuge: 3.950,-.

Rabat ved flere uger.

2367 5194 eller 

per.andersen@skolekom.dk

Stort hus udlejes i fransk ro-

mantisk middelalderlandsby

Huset ligger i Sct. Thomé i det sydlige 

Ardeche. Det er et solrigt og naturskønt 

område med bjerge, floder, vinmarker… 

Huset kan rumme 6-8 personer. Der er 

3 værelser, et køkken/alrum med kamin, 

2 badeværelser med toilet og brusebad 

samt 2 terrasser. Ring  

4498 6187

Vesterhavshytte 

på Holmslands Klit

I uge 27 og 28 udlejes hyggelig norsk 

bjælkehytte på 72 m²  og med allerbed-

ste beliggenhed på stor grund ud til 

yderste klitrække og fredede områder 

mod nord og syd. 5 sovepladser. Bræn-

deovn, tv og dvd. Pris 3.900 kr. pr. uge.

4085 1108 eller 

georgswane@dsa-net.dk

Når man er mange, betaler man mindre. Det er filosofien  

bag Cabinns skoletilbud, hvor skoleklasser kan overnatte 

i hjertet af Danmarks storbyer til en ekstra god pris. 

Uanset om turen går til Jylland, Fyn eller Sjælland, 

får I det perfekte udgangspunkt for at opleve byen 

– midt i centrum og tæt på de største seværdigheder.

Book nu på sales@cabinn.com eller 3338 5610.

 

WWW.CABINN.COM

OPLEV BYEN MIDT I BYEN
TIL KLASSEPRISER

Tilbuddene gælder for min. 10 personer fra 15 år i min. 2 nætter
(15 personer ved halv- og helpension).

SKOLETILBUD FRA

299,-
DKK

PR. PERSON

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).

Sommerhus på Mols
 

Dejligt atmosfærefyldt hus med stort 

køkken-alrum, naturgrund og pejs. Lig-

ger to min. fra skøn familiestrand. 

Enkelt indrettet, men med masser af at-

mosfære. Plads til 4-6 personer. 

Pris pr. uge: 2.950 kr. 

Kontakt Cæcilie Helmer, 

6165 8620, 

helmersille@hotmail.com, 

www.kineserhuset.dk.
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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 

REJSEANNONCER

Godt stort sommerhus i 

Nordsjælland

110 m² ikke-ryger på stor grund i Hol-

løselund. Stor stue med brændeovn, 

4 værelser. Nær Tisvilde Hegn, strand 

og marker. Udlejes juni og juli. 3.500 pr. 

uge/6.000 for to uger ekslusive forbrug.

lisbethlittrup@hotmail.com

Sommerhus 

med udsigt til Limfjorden

Nyt sommerhus i Doverodde i skønt na-

turområde og tæt på Vesterhavet og 

Nationalpark Thy. 6 senge i tre værel-

ser. Vaskemaskine, opvaske maskine, tv, 

dvd, brændeovn, Weber-grill, terrasser. 

Tæt på skov, strand, lystbådehavn, golf-

bane og (www.limfjordscenter.dk). 

Gratis adgang til Sydthy Svømmebad. 

Pris 2.500-4.000/uge + el.

helga@heide.dk

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”.

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

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:

rreau tet dkdkdk og

STUDIEREJSER 
RESTPLADSER
se alle rejsemål www.alfatravel.dk 
 

Se alle rejser og bestil tilbud. Scan koden
 på din smartphone:

BARCELONA - fly 6 d. uge 37, 40 fra kr. ...........2.948,-

ISTANBUL - fly 6 d. uge 38, 39, 41 fra kr.   ........2.798,- 

PARIS - fly 5 d. uge 38, 40, 41 fra kr.   .......................2.398,- 

ROM - fly 6 d. uge 38, 39, 41 fra kr. ...........................3.298,-

MALAGA - fly 6 d. uge 36, 38, 39 40 fra kr. .........2.898,-

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

“Vi har stadig ledige pladser i efterårets store 
rejseuger. Hvis du skal rejse med en gruppe, 
og endnu ikke har bestilt pladser, så se vores 
muligheder på hjemmesiden. 

Der er også åbnet for salg af flypladser til 
foråret 2013 - så kontakt os NU for tilbud. ” 
Rikke Lange, mere end 10 år med grupperejser
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STILLINGER

 2.795,-
pr. person

SUPER PRIS
fra kr.

Studierejse
til Madrid

FLY 6 DAGE / 5 NÆTTER
i flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg: 
∙  Virksomhedsbesøg på en af  

Spaniens største aviser: El Pais
∙  Prado-museet
∙  Børsen i Madrid

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

flersengsværelse  
på hotel, fra kr. ........................3.115,-
beyond sightseeing:
· Guidede rundvisning på Akropolis
· Heldagstur til Argolis
· Foredrag om det moderne Grækenland

ATHEN 
6 dage / 5 nætter

SKOLEREJSE

Læs mere på kilroygroups.com
Tlf.: 7022 0535

hol@kilroygroups.dk

FLY

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 
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Kan du lide at køre mod trafikken, og 
søger du et spændende og udfordrende 
job? Så har vi måske en stilling til dig på 
Odsherreds Gymnasium

Pr. 1.8.2012 søger vi 1-2 lærere. Det er 
primært inden for den naturvidenskabelige 
fagrække (matematik/fysik),  men tysk i 
kombination med andre relevante fag inden 
for gymnasiets fagrække har også interesse. 
Både ansøgere med og uden pædagogikum 
kan komme i betragtning.

Odsherreds Gymnasium udbyder stx og har 
ca. 400 elever fordelt på 15-16 klasser. Hertil 
kommer 1-2 ekstra gymnasieforberedende 
klasser (GYM 10), som skolen er vært for.  

Skolen er kendetegnet ved et rigtig godt 
kollegialt miljø og søde elever. Skolens 
størrelse betyder en tryghed og nærhed, 
som er befordrende for at skabe læring og 
muligheder for fælles oplevelser.  Skolen har 
3 prioriterede fokusområder, som vi arbejder 
med at integrere i skolens fag og dagligdag.

- Forskning og høj faglighed
- Kreativitet
- Internationalisering

Vil du være med til at præge udviklingen på 
en skole, som inden for en årrække forventer 
en større udskiftning i lærergruppen, så send 
en ansøgning til Marianne Munch Svendsen  
(ms@odsherreds-gym.dk) senest 16. maj 
2012 (vedlæg eksamensbevis, cv m.m.). 
Ansættelses samtaler holdes i uge 21.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du 
kontakte rektor Marianne Munch Svendsen 
på tlf. 5090 9383. Desuden kan du se mere om 
skolen på www.odsherreds-gym.dk/.
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Undervisere søges til 
Herning HF og VUC
På Herning HF og VUC vil der være en række faste stillinger og årsvikariater ledige til besættelse 
pr. 1. august 2012.  

På vores HF- og Studenterkursus søger vi 3-4 gymnasielærere i fagene: Psykologi, matematik, sam-
fundsfag, engelsk, historie og idræt, gerne i kombination med fagene religion, geografi, fysik, dansk 
og mediefag. 
Herudover søger vi læsevejledere og studievejledere med undervisningskompetence i den gymnasiale 
fagrække. 

På AVU (Almen Voksenuddannelse) er der 2-3 stillinger ledige i engelsk, dansk, matematik og tysk. 
Herudover søger vi ordblindelærere til undervisning på skolen og på virksomheder. 

Vi forventer, at du har et ønske om at indgå i et uddannelsesmiljø, hvor teamsamarbejde og udvikling 
er en naturlig del af hverdagen. Du har pædagogisk engagement og lysten til at være sammen med 
unge mennesker. 

Læs mere om stillingerne og skolen på vores hjemmeside www.herninghfogvuc.dk.

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. maj kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 22.

Skolen lægger vægt på rummelighed, faglighed og mangfoldighed, og vores målsætning er at skabe en skole, hvor unge og 
unge voksne i et anerkendende miljø får mulighed for udvikling, dannelse og uddannelse.

Kolding HF & VUC søger undervisere 
til 2-årigt HF og HF-enkeltfag

Vi har 4-6 ledige stillinger i følgende fag:

Biologi, Dansk, Dans, Engelsk, Geografi, Idræt, 
Innovation (vægt på det naturvidenskabelige), Kemi, 
Matematik, Mediefag, Religion, Samfundsfag og Filosofi 
til besættelse pr. 1. august 2012.

Vi er interesseret i ansøgere både med og uden 
pædagogikum.

Vi forventer, at du er glad og engageret, og vil medvirke 
til udvikling af teamsamarbejdet omkring under-
visningen. Du får rig mulighed for at udfolde dig 
didaktisk, pædagogisk og fagligt.

Kolding HF & VUC er en skole for unge og voksne, og 
du kan læse mere om os på www.koldinghfogvuc.dk.

Oplysninger om stillingerne fås ved HF-uddannelseschef 
Preben Løvetofte, prl@koldinghfogvuc.dk / 6093 1505 
eller rektor Verner Rylander-Hansen, 
vr@koldinghfogvuc.dk / 6170 1028.

Ansøgningsfristen er den 25. maj 2012. 
Ansøgning mærket HF sendes til job@koldinghfogvuc.dk

Adjunkt/lektor i samfundsfag og erhvervs- 
økonomi på Frederiksborg Gymnasium og HF
Frederiksborg Gymnasium og HF i Hillerød opslår hermed et antal stil-
linger i samfundsfag og erhvervsøkonomi evt. i kombination med an-
dre fag. Stillingerne er på fuld tid og til besættelse 1.8.2012.
Frederiksborg Gymnasium og HF er en stor, aktiv og veldrevet skole 
med over 1.200 sjove, dynamiske og dygtige elever og 120 meget fag-
ligt aktive, kompetente og venlige lærere. 
Skolen er beliggende i Hillerød i naturskønne omgivelser ved sø og 
skov og kun 3 min. fra Hillerød Station med togdrift til København hver 
10. min. og til Helsingør og Hundested hver 30. min.
Du vil ved ansættelse få stillet en bærbar pc/Mac med opkobling til 
rådighed.

Vi ser gerne, at du 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig 
til rektor Peter Kuhlman på 4820 1041. Du kan også kigge 
på vores hjemmeside for at få mere information om skolen  
www.frederiksborg-gymhf.dk.

Send e-mail for yderligere oplysninger til: pku@frborg-gymhf.dk.

Send din ansøgning til rektor Peter Kuhlman, pku@frborg-gymhf.dk, 
så den er os i hænde senest fredag d. 25. maj. Du skal i ansøgningen 
meddele, hvilket/hvilke fag du i øvrigt kan undervise i.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og 
lokal forhandling.

Vi glæder os til at høre fra dig.



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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Teknisk Erhvervsskole Center

Nordre Fasanvej 27 – 2000 Frederiksberg

Telefon 38 17 70 00 – Mail tec@tec.dk – www.tec.dk

Lærere til htx
Der er igen i år stor tilstrømning af ele-

ver til de 3 gymnasier på TEC: 

Ballerup Tekniske Gymnasium, 

Frederiksberg Tekniske Gymnasium 

og Lyngby Tekniske Gymnasium.

Derfor søger vi lærere inden for hele 

htx-fagrækken med start 1. august 

2012 eller tidligere.

Opgaver og profil
Du skal have en kandidatuddannelse fra 

et universitet eller et fagligt niveau sva-

rende hertil, fx fra en ingeniørhøjskole 

kombineret med efterfølgende kvalifice-

rende beskæftigelse.

Derudover skal du brænde for at arbejde for 

TECs værdier: Begejstring, Samarbejde, Tillid 

og Respekt, som udfoldet på htx indebærer:

Engagement:

Kendetegnende for TECs gymnasier er 

engagement skabt af fagligt kompetente 

og kreative undervisere, der leverer under-

visning af høj kvalitet og skaber et dyna-

misk, innovativt og dannende læringsmiljø.

Vi er nysgerrige og velforberedte, involve-

rer os aktivt og sætter ambitiøse mål.

Samarbejde:

Samarbejde bygget på tillid, troværdig-

hed og ligeværdighed er grundlaget for 

vidensdeling og et innovativt fællesskab, 

hvor alle på TECs gymnasier kan udvikle 

deres faglige og personlige kompetencer.

Konstruktiv dialog, medindflydelse og 

fleksibilitet sikrer vores arbejdsglæde.

Trivsel:

En anerkendende kultur præget af fleksi-

bilitet og respekt samt et studiemiljø med 

plads til mangfoldighed er grundlaget for 

trivsel på TECs gymnasier. 

Vi tager ansvar for hinanden og for sko-

len, prioriterer individet højt og lægger 

vægt på tillid. 

Lærergruppen på TECs gymnasier arbej-

der tæt sammen om opfyldelse af vore 

værdier i hverdagen. Du skal derfor som 

udgangspunkt forvente en arbejdsdag på 

skolen i tiden udover din umiddelbare 

undervisning. 

Du kan få mere at vide om TEC og de 

enkelte gymnasier på vores hjemmeside 

www.tec.dk

Vi tilbyder
Løn og ansættelsesvilkår i henhold 

til gældende overenskomst mellem 

Finansministeriet og AC. 

Yderligere oplysninger om stillingen 

kan indhentes hos rektor Frederik 

Frederiksen, tlf. 25 45 39 12, rektor 

Per Munkholm, tlf. 25 45 30 91 eller 

uddannelseschef Allan T. Nielsen, 

tlf. 25 45 37 10.

TEC opfordrer alle uanset køn, etnicitet 

eller religion til at søge stillingen.

Send din ansøgning mærket ”HTX” ved-

lagt uddannelsesbevis/relevante bilag 

og referencer til tecjob@tec.dk senest 

tirsdag den 22. maj 2012 kl. 12.00.
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– Udkommer 
ultimo maj

Tager  
udgangspunkt  

i autentiske 
elevspørgsmål

13894

GUIDE TIL STORE 
SKRIFTLIGE OPGAVER
– SRP, SRO og DHO

GUIDE TIL STORE SKRIFTLIGE OPGAVER – SRP,
SRO OG DHO af Mette Kirk Mailand viser vej  
gennem skriveprocessen. Bogen gennemgår
systematisk de bærende afsnit i en større 
skriftlig opgave i stx og giver instruktioner 
til, hvordan man kan gribe skrivearbejdet an. 

Der er gode råd om, hvordan man skriver i en 
faglig og saglig sprogtone, og hvordan man 
i det hele taget kan tackle skriveproces og 
vejledning – lige  fra den indledende vinkling 
og afgrænsning af emnet til udformning af 
kildehenvisninger og litteraturliste.

Bogen kan både læses kronologisk og anvendes 
som opslagsbog.

R

  

r 

Kr. 99,-   
ex moms

Se indholdsfortegnelse og  
forord på gyldendal-uddannelse.dk

Musselmalet Mega
Tekop med underkop, kop med høj 

hank og underkop el. termokop

Før 575,-

449,-
Spar 126,-

Frit valg

219,-Spar op til 100,-

Fra

Tallerken
Flad, 17, 19, 22 el. 27 cm

Før op til 489,-

299,-
Spar 90,-

Tallerken
Dyb, 21 cm

Før 389,-

Gælder kun dekor 2 og 6.

Termokande
Stål 1 l

Før 719,-

Ocean
Bord + 4 stole, hvid.

Før 14.595,-

LIC pris 4.245,-
Spar 850,-

LIC pris 1.950,-
Spar 425,-

Bord, 142 cm

Før 5.095,-

Stol

Før 2.375,-

12.045,-Spar 2.550,-

Bord + 4 stole

Club Classic cykel
Italiensk komfortsadel, lav indstigning, antirustkæde og 

eger, sadelpind, frempind, styr, kranksæt og bagagebærer 

i aluminium. 3 gears Shimano og V-bremse foran. 

Swalbe Marathon Plus dæk. Fås i stelhøjde 

48 cm og 53 cm. Sort

Jensen Cykler 
– den kendte kvalitet 
til den rigtige pris

LIC pris 3.498,-

Tilbud på Musselmalet Mega

349,-
Spar 370,-

Tilbuddene gælder frem til 24. maj eller så længe lager haves.

(Gymnasieskolen 19/2012)

LIC Netshop
www.lic-netshop.dk

Varehuse
Herlev · Turbinevej 9 · herlev@lic.dk

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

www.lic.dk · Tlf. 4485 4600
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i skoven, i klassen, ved tastaturet 
morgen, middag og aften – og i weekenden

STORT TEMA 
om lærernes arbejdstid

Naturvidenskabeligt grundforløb

Indgang til et
fagligt fællesskab

Grun ogoggggggdbond oGrun ogggndbon bog kr. 75,-kkkkkkkk

s Pris tktpr. stkpr. st

v/kø/kø 0 eks00 spl. b af 10øb a 0 ----kr. 6060,-0,-0,-0,-0,--0,-0,-,-

boe-bboe-boog kr. kkr. 30303030300000000,-0,-

af Steffen n Sn Samn SSan San SamSn San amamaamaaamamamammmsøsøøøSamSammmmmmmmmmmmmmm øeøemsøesøsøøøøeøømsøsøssøsøeøsøømsmsmsømsø

epå kkendskab til modelbegrke ab til modelbab delblbdedelldddddb til modb dddbbbbb ddb dddbbbbb dddbbbbb til modb ododdbb til momob til momo egremodelbemodelbdelbmodeode bet, ,bDDer er fokus på kkenke et,be

g aaaafaf faff f ff fooof foofoffofoffforforskellige orskellige orsorrskellirskelliorskelligeor moddmme mmrskelli e morskellige mmelli e mlligee mmelligee mlligeeligeegee mligee mllige del-d log derfor har opstst lling aftil aff f f

ler fået en central pplaceriplacerinnnnggg.ggg.

versigtvvvvvv tKapitlerne er o oveer opbyggyggyggyggygygggygggggggggggeggeg med eget me me megetgeg teet meet megetee meet memeet mmt mem d en kort ovovovovd en  enen enen nn n kort ovn nnn n nnn kort ovt oven kort ovororkort okort ov

over de en anananananaanaanaange anngenange ange e enkelte mmmmemmemeetett dtodtodododeoddd Der er DeDDeeeDDDeDeDeDder. Dder. D ma

eksem dirdiirdiordrder, foer forr,er drr, foer forr,er rdrer, fo forer, fforempler på deeee fore e fore rrororsorsrsssssssssskellskekelske meto e e e e eelligellige ode
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k  kan kemi og naturgeografi. Eksegeogr fi Efi Efi emplerplerrne 

T og anvendes som inspirationskildm in ldationskildationsatiati skildkildildionskiskionskisk lldationskionskkiltionskionsktionskitionsonskilo so s de til dee l AT g til 

studieretningsprojekngsptudieretninninetnintudiereudiedidieretnieretndierereetnerieretnetneretn kktttktktktkkktkkktektktet.ktet.
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ikke kan afprøve dem eksssperimp rimperimp mmmmmmmmmmmmmmemememenentenneeenteltnteentelttt

ppåstande.

Bogen giver et overblik over fagenes 
metoder, deres forskellighed og de
mange fælles træk. 
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Biologi, fysik, kemi,
naturgeografi og AT
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