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GL bemærkning til udkast til ny GU lov

Generelle bemærkninger
Forslaget har til formål at tilpasse den eksisterende GU/hhx/htx uddannelse til både de specielle
forhold på Grønland og til de strukturer, som blev indført i Danmark med reformen i 2005, som de
videregående uddannelser i Danmark har indrettet sig efter.

GL har noteret sig, at forslaget er blevet til efter inddragelse af en række arbejdsgrupper, hvor læ-
rerne også har været repræsenteret. Der er i forslaget flere elementer, der medfører en ny arbejds-
indsats, men her er der gjort opmærksom på at disse ting er udgiftskrævende i bemærkningerne om
forslagets økonomiske konsekvenser. De præcise merudgifter vil bl.a. være afhængige af efterføl-
gende tjenestetidsaftaler herom.

GL hilser velkommen, at der etableres en følgegruppe til at følge reformen.

Bemærkningerne nedenfor er i relation til bestemmelsernes uddannelsespolitiske indhold. Der hvor
GL ikke har bemærkninger er det udtryk for, at vi tager bestemmelserne til efterretning i lyset af
enten respekt for særlige grønlandske forhold eller i lyset af, at lignende reformer er gennemført i
Danmark. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at alle bestemmelser, der ikke kommenteres er
ukomplicerede, men i den udstrækning, nye bestemmelser medfører et merarbejde henhører dette jo
under overenskomst og tjenestetidsforhandlinger.

Bemærkninger til de enkelte paragraffer
§6 Kravet om, at der skal være pædagogisk variation i hver time suppleret med krav om differentie-
ret undervisning, er ideelle krav, der kun kan realiseres, hvis klassekvotienten ikke er for høj.

§8, pkt. 2 kravet om at man skal have opnået karakteren E i samtlige obligatoriske prøver indebærer
at man først kan optage og fordele elever ultimo juni, når folkeskolens prøver er afsluttet. Kravet
kunne med fordel justeres så man optages på baggrund af standpunktskaraktererne fra folkeskolen,
dog betinget af at man opnår mindst karakteren E ved den afsluttende prøve. Gør eleven ikke det
skal vedkommende til optagelsesprøve.
§8, stk. 2. Det kan overvejes om rektors mulighed for at dispensere uden krav om optagelsesprøve
kun skal gælde, hvis karakteren under E er opnået i et fag, der ikke indgår i den valgte GU studie-
retning på GU uddannelsen.

§17. Bestemmelsen om at undervisningsåret kan omfatte fra 200 til 240 undervisningsdage virker
urealistisk. Da undervisningen kan gennemføres fra 40 og ned til 36 uger og med inddragelse af
enten 5 eller 6 dage om ugen, må loftet på 240 dage kunne reduceres, da formålet med at skoler evt.
fordeler undervisningen på 6 dage om ugen må være at undervisningen gennemføres på kortere tid
end de 40 uger. I bemærkningerne er jo netop anført at 6 dage i 36 uger ikke kræver mere end 216
undervisningsdage.

§19. Bestemmelsen om at undervisningstiden i grundforløbet er 480 timer (á 60 min.) medfører,
hvis man fx starter efter sommerferien d. 11.8 kører frem til 22.12 med en uges efterårsferie, at ele-
verne skal have 35 lektioner á 45 min. I hver af de 18 undervisningsuger.



§20. De nye faggrupper forudsætter for at kunne gennemføres på fagligt forsvarligt niveau, at der
iværksætter efteruddannelseskurser for lærerne forud for første gennemløb.
§31. Kravet om anvendelse af andetsprogspædagogik i alle fag bortset fra grønlandsk forudsætter,
at lærerne tilbydes den fornødne efteruddannelse inden kravet kan håndhæves.

§35. Det bør overvejes om der skal være loft over, hvor stor en del af den samlede GU undervis-
ning, der kan tilrettelægges som fjernundervisning, for elever der følger et samlet GU forløb. Ho-
vedparten af de studerende på GU uddannelserne er unge, for hvem socialiseringen i forbindelse
med skolegangen og det sociale samvær i klassen er et vigtigt element i uddannelsen. Hvis en større
del af undervisningen tilrettelægges som fjernundervisningen bør der stilles krav til at skolen sikrer
det sociale aspekt af uddannelsen.
GL anerkender, at der kan være særlige grønlandske forhold, der betinger, at nogle fag udbydes som
fjernundervisning. Man skal i øvrigt være opmærksom på at forsøgene med det virtuelle gymnasi-
um i Danmark forud for reformen alle viste, at skal virtuel undervisning give det nødvendige læ-
ringsudbytte, så kræver det en højere lærerforberedelse end til normal undervisning.

§37.  Se bemærkningen til §6.

§38. Indførsel af lærerteams indgik også i den danske gymnasiereform. Erfaringerne herfra er, at det
er vigtigt, at lærerne og ledelsen på de enkelte skoler drøfter igennem, hvordan de organisatoriske
rammer er, så der er veldefinerede mål for opgaverne teamet skal løse. Den øgede mødeforpligtelse
skal opleves meningsfuld for den enkelte og uddelegering af ledelsesopgaver til teamene kan være
et middel til at motivere arbejdet, forudsat at det ikke blot medfører øgede administrative byrder.

§40, stk. 5. GL er enig i, at der bør fastsættes en øvre grænse for, i hvilket omfang meritgivende fag
kan indgå i en samlet eksamen.

§46. Antallet af prøver bør fastsættes i loven, som tilfældet er i Danmark, og ikke af Naalakkersui-
sut.

§48. GL noterer med tilfredshed at bestemmelsen ikke udelukker gruppebaserede prøveformer, men
at der alene er et krav, at hver elev bedømmes individuelt.

§§54 og 55. Bestemmelserne er udformet ud fra de problemer der pt. kan være med nogle elevers
aktive deltagelse i undervisningen og manglende skriftligt arbejde. GL skal her gøre opmærksom på
at der i Danmark er god erfaring med værkstedsundervisning på hf, lektiecafeer samt skriveværk-
steder og at den ressource der investeres her kan have en positiv effekt på at mindske frafaldet.

§§57-59. GL påpegede allerede ved høringen forud for vedtagelse af loven om Hjemmestyrets
hjemtagelse af de gymnasiale uddannelser, at en mulighed for at kunne undervise uden undervis-
ningskompetence skal være begrænset – normalt til et år. GL vil advare mod bestemmelsen i §57,
stk. 2, der går videre end den hidtidige bestemmelse i GU. Hidtil har en fravigelse af det generelle
krav i stk. 1 for opnåelse af varig undervisningskompetence været betinget af, at læreren havde
gennemført anden tilstrækkelig uddannelse. Udkastet til stk. 2 præciserer ikke rammerne for de reg-
ler som Naalakkersuisut kan fastlægge.

Det er afgørende for det faglige niveau – og dermed elevernes mulighed for at kunne klare videre-
gående uddannelser bl.a. i Danmark – at lærerne kan både undervise og vejlede elever både i relati-



on til den daglige undervisning og i relation til de større skriftlige opgaver. Der stiles her metodiske
krav på det gymnasiale niveau som læreren kun kvalificeret honorerer, når læreren selv har gen-
nemført en kandidateksamen med specialeskrivning. Sker der en udbredt brug af lærerkræfter, der
ikke honorerer de i stk. 1 fastsatte krav til faglig og pædagogisk kompetence vil det forringe det
faglige niveau i GU og må som konsekvens medføre, at det danske undervisningsministerium ikke
kan give anerkendelse til optag til videregående uddannelser i Danmark.

Er der lokale rekrutteringsproblemer som nødvendiggør at fravige reglerne i stk.1 bør det kun ske
for en begrænset periode. Skulle der opstå ønske om en periodeforlængelse må det knyttes sammen
med krav om, at læreren tilbydes mulighed for at supplere, så han snarest kan opnå den fulde fagli-
ge og pædagogiske kompetence.

§59, stk. 3. Et hensyn til akut lærermangel, samt de personlige forhold, der anføres i bemærkninger-
ne under dette punkt, betyder, at man i Danmark kan udskyde pædagogikum fra første til andet an-
sættelsesår. Det er problematisk, at forslaget opererer med, at der kan ske en udskydning til det tred-
je år. Det er både af hensyn til elevernes undervisning og for at sikre at læreren kan levere den kræ-
vede undervisning, at der er krav om pædagogikum. Såfremt pædagogikum ikke påbegyndes det
første år, er det vigtigt dels at der laves en uddannelsesplan, for hvornår det så gennemføres, og dels
at skolen iværksætter anden form støtte til en ny lærer, der både sikrer en introduktion til rammerne
for undervisningen på skolen og som kan give en sparring, evt. mentorstøtte til læreren i pædagogi-
ske spørgsmål.

§§61 og 64. Det er vigtigt, at der eksisterer en kompetenceudviklingsplan både for den enkelte lærer
og for skolens samlede lærerkorps. En sådan plan bør tage hensyn både til skolens ønske om en
bestemt pædagogisk kompetenceudvikling, behovet for lærernes faglige ajourføring fortsat kompe-
tenceudvikling samt lærerens ønske om personlig kompetenceopbygning herunder fx (før-) leder-
uddannelse.

§65. I lyset af at reglerne for fællesudvalg ikke videreføres bør der være mulighed for, at elevrådet
kan sende en repræsentant til lærerrådets møder og tilsvarende at lærerrådet kan sende en repræsen-
tant til elevrådets møder, hvis det ønskes.

Bemærkningen til stk. 5 om ’lærere der ønsker at deltage i lærerrådets arbejde’ og til stk. 4 om at
lærerrådet bygger på lærernes egeninteresse er uhensigtsmæssige. Det er netop en del af arbejder at
deltage i lærerrådsmøderne og rådet, der opfylder en funktion i dialogen med ledelsen, der er i sko-
lens interesse. Kritikken af bemærkningen til stk. 5 berører ikke selve udformningen af stk. 5.

§70. GL hilser velkommen, at den faglige konsulenttjeneste fremover udbygges med en fagkonsu-
lent for hvert hovedområde.

Med venlig hilsen

Hans Laugesen
Chefkonsulent
Gymnasieskolernes Lærerforening
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