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DIGITAL
IDENTITIES

Af Jeremy Howard Switzer, Frank Elnegaard
Knudsen og Berenice Lara Laursen

80 sider

ca. kr. 129,ex moms

Temahæftet Digital identities sætter fokus på forholdet mellem det moderne digitaliserede menneske og udviklingen af intelligente computere.
Teksterne er et udvalg af forskellige teksttyper, rigt
gloserede og med en bred vifte af opgaver, der
sigter imod både den mundtlige og den skriftlige
eksamen på B-niveau.
Ved flere opgaver er der lagt vægt på inddragelse
af lettilgængelige it-værktøjer.
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Leder

Værktøj til forbedring
– eller bare mere nytteløst bøvl?

D
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er er kommet mere nytteløst bøvl de seneste
år. Bureaukratiet koster så meget, at det æder
af kerneydelserne. Meget mere kontrol, som
skal kontrolleres, og mange flere regler, der skal
administreres.

Det handler temaet i dette nummer af Gymnasieskolen blandt andet om. Det såkaldte ressourceregnskab. Der er ingen standardformular, og mange
er i tvivl om, hvad det overhovedet skal bruges til.
Giver det mening?

Sådan lød det i sidste uge, da Berlingske offentliggjorde en rundspørge. Nej, det var ikke blandt gymnasielærere. Det var blandt kommunalpolitikere.
Men kontrollen og administrationsbureaukratiet er
– desværre, fristes man til at sige – blevet en trend,
der omgiver det meste af samfundet. Alt skal kontrolleres nøje. Måles og vejes. Det gælder også uddannelsessystemet – her har eleverne og de studerende altid været vant til at skulle have deres
lærdom og kunnen målt til eksamen. Om end ordet
test optræder hyppigere og tidligere i grundskolen.

Apropos kontrol – læs også GL-formandens modtagelse af den annoncerede Rigsrevisionsundersøgelse i ”GL mener”.

Men lærerne skal også kontrolleres, vejes og
måles i stigende grad. Det er nok de færreste, der åbent vil påstå, at en eller anden
form for evaluering af og tilsyn med offentlige midler og standarder ikke er i
orden. Spørgsmålet er imidlertid, om
det ender med at blive kontrol for kontrollens skyld, eller om der faktisk er
tale om værktøj, der kan skabe reelle
forbedringer for undervisningen
– altså kerneydelsen.

Læs i dette nummer desuden om, hvordan store
klasser gør det svært for lærerne at huske elevernes
navne. Undertegnede havde i gymnasiet selv en
lærer, der ikke var en ørn til navne. Alle drengene
blev derfor kaldt Thorvald, mens pigerne gik under
det mindre flatterende Gammelmor med klokkerne.
Vi var endda ”kun” 26 i klassen. Intet under, hvis
nogle har det svært i dag.

Operation Dagsværk
vil gøre elever til handlende
samfundsborgere

Side 24

Trods uddannelsessektorens ubestridt vigtige posi
tion er det efterhånden tankevækkende, hvor meget
politikerne forholdsvist retter deres skyts mod området – somme vil påstå, at det er, fordi det er det
eneste område, de på samme tid kan overskue og
forstå! Klimapolitik? Nordafrika og Mellemøsten?
EU? Finanskrise? Glem det …

Morten Jest, chefredaktør

64%

Ifølge ny undersøgelse er
af gymnasieeleverne usikre på, om
deres lærere ved, hvem de er

Side 6

nyhed

Ekspert sår tvivl om undersøgelser
Evalueringer har for længst ramt undervisningssektoren. Men når eleverne skal vurdere
lærere og undervisning, er det så til intern brug eller benchmarking? Evalueringsekspert
frygter, at de uklare mål kan resultere i, at undersøgelserne kan bruges til hvad som helst.
se fordelen i at bruge et standardspørgeskema, når der ikke har været drøftelser
om, hvad man skal undersøge.
”Jeg kan som lærer ikke bruge den form
for generel benchmarking til noget. Det
er nærmere, når jeg selv formulerer evalueringsskemaerne til eleverne i min undervisning, at jeg får relevant og faglig
feedback,” siger Marianne Bentsen, der
også er medarbejderrepræsentant i medarbejderindflydelsesorganet (MIO) på Holstebro Gymnasium og HF.

Evaluering kræver konsensus

Peter Dahler-Larsen påpeger, at det er meget svært at opstille klare kriterier for den
gode undervisning. Ulempen ved at evaluere undervisningen er derfor blandt
andet, at man ikke ved, hvilke kriterier
læreren bliver bedømt efter. Hvis man
ikke ved, hvilke principper der ligger til
grund for evalueringen, kan man være i
tvivl om, hvad eleverne vurderer: Om de
har nået fagets målsætning. Om de er tilfredse, eller om lærerens pædagogiske
praksis har udviklet sig.
”Og så må man sige, at evalueringsmodellen ikke er klar nok. Og man kan roligt
frygte, at evalueringen kan bruges til hvad
som helst,” siger Peter Dahler-Larsen.

På Holstebro Gymnasium og HF har det
været vigtigt for rektoren, at lærerne og
undervisningen bliver vurderet i generelle
vendinger.
”Undersøgelserne skal ikke munde ud
i, at man kalder enkelte lærere til samtale
hos mig. Hvis elever har problemer med
undervisningen eller lærere, drøfter vi det
løbende,” understreger rektor Hans Vangsgaard Hansen.
Gerd Schmidt Nielsen fra GL’s Uddannelsesudvalg mener også, at de åbne rammer for, hvad undersøgelserne skal indeholde, og hvordan resultaterne skal
bruges, kræver en grundig drøftelse imellem elever, lærere og ledelse.
”Der bør være en fælles konsensus for,
hvad der skal undersøges, og hvad undersøgelsens resultater skal bruges til,”
siger hun.
Undervisningsministeriet har ikke ønsket at udtale sig med den begrundelse,
at ressourceregnskabet endnu ikke er så
langt, at det vil være muligt at videregive
erfaringer med anvendelsen af systemet
i evalueringsmæssige sammenhænge.

Tekst: Malene Romme-Mølby

B

rugertilfredshedsundersøgelser er
som en af indikatorerne i ressourceregnskabet på vej til at blive en
fast del af evalueringerne på de gymnasiale uddannelser. Men der er ikke krav
til, hvordan undersøgelserne skal udformes, og hvordan evalueringen af resultaterne skal foregå.
”Det kan godt gøre mig lidt urolig, at
man fra Undervisningsministeriets side
ikke har meldt klart ud, hvad skolerne
skal bruge evalueringerne til,” siger professor Peter Dahler-Larsen fra Institut for
Statskundskab på Syddansk Universitet.
Han har evalueringer som sit speciale og
undrer sig over de brugertilfredshedsundersøgelser, gymnasierne skal levere som
del af deres ressourceregnskab.
”God evalueringspraksis betyder, at
man som minimum har meldt klart ud,
hvad undersøgelsen skal bruges til,” fortæller Peter Dahler-Larsen.
På Holstebro Gymnasium og HF besluttede ledelsen at benytte en fælles spørgeramme, som en del andre gymnasiale
uddannelser også bruger, fordi det så
bliver muligt at sammenligne med andre
uddannelsesinstitutioner ved en form for
benchmarking.
Men lærer Marianne Bentsen kan ikke

Læs mere om evaluering og
brugertilfredshedsundersøgelser
i bladets tema side 10-17.

Der finder alt for lidt kognitiv
træning sted i gymnasiet. Man snakker
bare og satser på, at eleverne fatter det.

Side 8

Side 30
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Boom i antallet af
kursister på de gymnasiale
suppleringskurser
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nyhed

Store klasser giver navneforvirring
Mange gymnasieelever er usikre på, om lærerne ved, hvem de er, viser ny undersøgelse. Det kan være svært at huske alle, erkender GL’s formand. Han mener,
at det især skyldes de stigende klassekvotienter.
Tekst: Tina Rasmussen

N

æsten to ud af tre gymnasieelever er i tvivl om,
hvorvidt deres lærere overhovedet ved, hvem de er,
og kender deres navne.
Det viser en undersøgelse, som Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning (DGS) har lavet blandt 3.582 elever i det
almene gymnasium. I undersøgelsen svarer hele 64 procent
af eleverne ja til spørgsmålet: ”Har du oplevet at få karakter af en lærer, hvor du var usikker på, om vedkommende
vidste, hvem du var?”
Ifølge Frederik Gjørup Nielsen, der er formand for DGS,
er det ikke så underligt, at landets gymnasielærere har
svært ved at kende den ene elev fra den anden. Det er en
konsekvens af, at der i de fleste gymnasieklasser i dag sidder omkring 30 elever og ofte endnu flere, mener han.
”Vi skyder ikke på lærerne. For os
viser resultatet, at gymnasiesektoren
er utroligt presset. Når det ikke er
ualmindeligt, at en lærer har seks
klasser med over 30 elever i hver, kan
jeg godt forstå, at de ikke kan nå at
lære alle godt at kende,” siger Frederik Gjørup Nielsen, der selv har oplevet at blive kaldt både Morten og
Philip.
Især når lærerne skal give eleverne
karakterer, er det et problem, hvis de
Frederik Gjørup Nielsen,
har svært ved at huske den ene elev
formand for DGS
fra den anden.
”Grundlæggende tror jeg, at alle
gymnasielærere gerne vil give en fair bedømmelse, men
den virkelighed, de møder, gør det svært,” siger DGS-formanden, der efterlyser lavere klassekvotienter, og at lærerne
får mere tid til individuel vejledning af eleverne.

Vi skyder ikke
på lærerne. For os
viser resultatet, at
gymnasiesektoren
er utroligt presset.

Skriftlige opgaver hjælper
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Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Gorm
Leschly kender ikke DGS’ undersøgelse og vil ikke forholde
sig til det konkrete tal. Men han er ikke forundret over, at
en del elever oplever, at lærerne ikke har helt styr på, hvem
der er hvem.
”Det overrasker mig ikke, at der er lærere, der har svært
ved at huske alle deres elevers navne, og elever, som op-

lever, at lærere forveksler dem med klassekammerater,”
siger Gorm Leschly.
Mens nogle lærere kan huske elevernes navne efter en
enkelt time, må andre gøre en stor indsats med navneleg
i timerne og klassebilleder med navne på. GL’s formand
husker tydeligt, hvor svært han selv havde ved at lære
eleverne at kende, da han underviste.
”Jeg skal helst have en oplevelse fra timerne at hæfte på
den enkelte elev, før jeg kender dem. Det allerbedste er
opgaveskrivning og den individuelle vejledning, man giver
i den forbindelse,” siger Gorm Leschly.
Han påpeger, at de seneste års vækst i klassestørrelsen
kombineret med, at reformen har givet de fleste lærere
mange flere elever at forholde sig til, ikke har gjort det lettere. I 2003/2004 var der i det almene gymnasium i gennemsnit 24 elever i hver klasse. I 2008/2009 var det steget
til 27,8 elever.
”Det er ikke længere usædvanligt, at en lærer har over
200 elever,” siger Gorm Leschly.

Stor udfordring

Morten Eriksen underviser i psykologi og idræt på Haderslev Katedralskole. Han er én af de lærere, der hver dag
skal forholde sig til mange elever. I år har han syv klasser
med 25-30 elever i hver.
”Det er en stor udfordring i starten af skoleåret, når jeg
skal lære alle eleverne at kende og huske deres navne,”
siger han.
For at lære elevernes navne sørger han for at få fat i
klassebillederne hurtigst muligt. Dem ser han igennem
hver morgen, inden han møder. Og det bliver han ved med,
indtil han kan koble det rigtige navn med det rigtige ansigt.
Det varer typisk en måned eller to.
”De elever, der stikker ud på den ene eller anden måde,
kan man lynhurtigt huske. Men man vil jo rigtig gerne
kunne alles navne så hurtigt som muligt,” siger Morten
Eriksen.
Selvom han skal holde styr på rigtig mange elever, synes
han ikke, at det er noget, der stresser ham.
”Men når jeg har fire moduler om dagen, kan jeg godt
blive lidt tung i hovedet. Så har jeg altså også stået over
for 100-120 elever,” siger han.

Alt til matematik C på én plAtform
Se her hvad iBogen PLUS C stx kan tilbyde

Gennemgang af kernestof.

pluscstx.systime.dk
Graftegner.

Øvelser.

Avanceret lommeregner.

Videoklip – med tilhørende opgaver.

Åbner døren til matematikkens verden direkte fra
den bærbare computer – lige fra kernestof med
interaktive eksperimenter til indbygget graftegner og
lommeregner med ligningsløser. Plus C stx giver eleverne
mulighed for en eksperimenterende og induktiv tilgang til
stoffet. Dækker C-niveau på stx.

Interaktivitet.

I Plus C stx finder du:
kernestof, der følger læreplanen tæt
interaktive eksperimenter og øvelser
lommeregner med ligningsløser og brøkregner
graftegner med zoombox og skæring mellem grafer

Lærer/Klasselicens pr. bruger:
½ år kr. 65,- | 1 år kr. 80,- | 2 år kr. 144,- | 3 år kr. 192,- | Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime.
Bjarke Møller Madsen, Jens Studsgaard, Lars Peter Overgaard og Peder Dalby | Fri adgang frem til 01.08.2011
Plus C hf udkommer til skolestart 2011 | Plus A1 og B1 stx udkommer som iBog i løbet af skoleåret 2011-2012.

iBog ®
Læs systime.dk

|

Ring 70 12 11 00

|

Skriv systime @ systime.dk

|

Deltag lab.systime.dk

KORT NYT

Sagt
Siden
Sidst

”Det svarer til, at man
kalder efterløn for golf-tillæg.”
Frederik Gjørup Nielsen om at kalde
hjemmeboende SU for ”cafépenge”,
til fagbladet Journalisten.

DGS i bønneaktion
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) delte 5. maj
baked beans ud til gymnasieelever. Bønnerne symboliserede
konsekvenserne af de nedskæringer i den hjemmeboende
SU, som politikerne samme dag mødtes for at forhandle om,
skriver JydskeVestkysten.
”Det smager ikke godt. Der er ikke ret mange elever,
der er klar til at spise baked beans flere dage om måneden,”
siger Morten Vemmelund Brøgger-Jensen, der er medlem
af DGS og ansvarlig for aktionen på Haderslev Katedralskole.
Dermed hentyder han til Lene Espersens (K) udtalelse om, at
studerende godt kan spise baked beans en tredjedel af måneden.

Forskerspirer kiggede
dynernes konge i øjnene
Tekst: Rikke Høm Jensen

12.940

unge
går på hf i år

Uddannelsen har aldrig været
mere populær, skriver rektorforeningen.dk.
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I anledning af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn sidst
i april inviterede allergivirksomheden ALK i Rudersdal elever
fra Helsingør Gymnasium ind til et kig i mikroskopet, skriver
sn.dk. En bunke sprællende støvmider låg klar på glaspladen.
De små krible-krable-dyr skulle fange elevernes interesse
og give dem appetit på et liv som forsker. Jeanette Heger
fra 3.g er færdig med gymnasiet til sommer og overvejer
noget med forskning.
”Derfor er det fint, at man kan få dannet sig et indtryk
i stedet for bare at tage ind på en uddannelse uden at
ane, hvad man skal arbejde med,” siger hun.

Unge vil direkte i gymnasiet
94 procent af de elever, der forlader 9. og 10. klasse til sommer, søger ind
på en ungdomsuddannelse. Det fremgår af elevernes uddannelsesplaner,
som Undervisningsministeriet har gennemgået. I planerne har flere end
100.000 elever fra 9. og 10. klasse skrevet, hvilken uddannelse eller aktivitet
de skal begynde på efter sommerferien. Det skriver Berlingske.

4,4%

flere penge til
uddannelse og
erhvervsuddannelse
i forhold til 2010.

Unge er vilde med historie
Stadig flere under 25 år læser historiske magasiner som Historie og Alt
om Historie. De køber historiske bøger og deltager i historiske festivaler
som Golden Days. Hos magasinet Historie og på den tilhørende hjemmeside www.historienet.dk er antallet af brugere for eksempel steget med
600 procent alene det seneste år. Af hjemmesidens månedlige 130.000
besøgende er hver fjerde nu mellem 15 og 25 år. Det skyldes især fokus
på en mere moderne formidling af faget, skriver Kristeligt Dagblad.

Sådan lyder EU’s budget for 2011,
hvor området i år er budgetteret
til 1,2 milliarder euro.
Se budgettet her:
kortlink.dk/8zgf

Byg en

app!
Lav læringsværktøjer og aktivér
klassen ved at lade eleverne opfinde og udvikle deres egne apps.
Læs mere og byg en app her:
appinventor.googlelabs.com.

Gymnasiereformen
svigter sit formål
Ifølge en optælling fra Københavns Voksenuddannelsescenter
er antallet af kursister på de gymnasiale suppleringskurser
(GSK) vokset fra 4.125 kursister i 2007 til 10.842 kursister i
2010, skriver Ingeniøren. Fagbladet peger på, at reformen har
fejlet og ikke styrker naturvidenskaben, da færre studenter
har fagkombinationen matematik på A-, fysik på B- og kemi
på C-niveau. I dag bruger cirka hver femte DTU-studerende
derfor sommerferien inden første semester på at supplere
sin eksamen på GSK for at blive optagelsesberettiget. Før
reformen var det hver tyvende.

Mere elev-lærer-tid i gymnasiet kræver flere skoledage, mener Ole Nørregaard, rektor på Tørring Gymnasium. Han foreslår 14 dages ekstra skolegang om året for gymnasieelever.
”Problemet er, at vores daglige skema i dag er meget presset. Vi udnytter hver eneste time i løbet af dagen og kan ikke

presse flere timer ind,” siger han til Horsens Folkeblad.
Derudover foreslår han, at man omlægger nogle af
timerne, som gymnasielærerne bruger på at rette
elevernes skriftlige opgaver, til vejledningstimer.
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TEMA

Læs i dette tema om

EVALUERING
Benchmarking og brugetilfredshedsundersøgelser
rummer udfordringer for lærerne og skolerne
Holstebro
Gymnasium og HF har prøvet fælles

spørgeramme – men lærer savner lokal forankring
Evalueringsekspert
er kritisk over for gymnasiernes

brugertilfredshedsundersøgelser

Evaluering i danske skoler:
Tidslinje: Rikke Høm Jensen
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1997

Uddannelsesstyrelsen lancerer forsøgsprogrammet
”Standarder og profiler” for
det almene gymnasium og
hf. Det er hensigten, at gymnasierne og hf-kurserne skal
beskrive og evaluere sig selv
for at udvikle og styrke skolen samt synliggøre dens
indsats og resultater.

2001

I forlængelse af ”Standarder og profiler” udsender Uddannelsesstyrelsen oplægget Kvalitetsudvikling i Gymnasiet
(KIG). KIG peger på, at skoleudvikling skal være:
Permanent: Hvilket vil sige, at der løbende skal være udviklingsarbejde i gang.
Systematisk: Skolen skal give udtryk for prioriteringer og
led i en overordnet plan.
Effektiv: Blandt andet ved at have evaluerbare mål.
Synlig: Evaluering skal være et anliggende for hele skolen.

TEMA

Når der skal måles
og evalueres
Evalueringerne af de gymnasiale uddannelser er blevet systematiseret
med ressourceregnskabet. Men benchmarking og brugertilfredshedsElevtrivselsun
dersøgelse til
undersøgelser kan rumme udfordringer for lærerne og skolerne.
Ressourcereg
nskab - Mas
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Side 5

2005

Kvalitetsbekendtgørelsen (bekendtgørelse
nr. 23 af 11. januar 2005) træder i kraft.
Rektor skal nu fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen. Reglerne er fastsat i
Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultat
vurdering inden for de gymnasiale uddannelser.
Bekendtgørelsen indeholder krav til elementer
i kvalitetssystemet – herunder selvevaluering
og opfølgning.
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2009hæmmer vores faglige niveau i folkeskolen. Rapporten sætter for alvor evaluering
som værktøj til større faglighed på dagsordenen. Undervisningsminister Ulla Tørnes har
smugkigget på resultaterne og udtaler i medierne den 17. april 2004: ”Vi kan konstatere, at der mangler en evalueringskultur i
folkeskolen. Det ønsker jeg at ændre.”
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”Ressourceregnskaberne skal således sikre
øget åbenhed og gennemsigtighed om institutionernes interne økonomiske prioriteringer og
ressourceanvendelse og muliggøre sammenligninger af resultater på tværs af institutionerne,”
skriver Undervisningsministeriet på sin hjemmeside.
Ressourceregnskabet blev gradvist indført
med en delvis rapportering i foråret 2010 og en
frivillig rapportering i andet kvartal af 2011.
Man forventer, at regnskabet vil være obligatorisk fra 2012. Regnskabet består af 20 indikatorer, der strækker sig fra uddannelsesomkostninger til eksamensresultater. To af
indikatorerne har en del lærere på de gymnasiale uddannelser allerede stiftet nærmere bekendtskab med: undersøgelser for brugertilfredshed og medarbejdertrivsel.
GL’s hovedbestyrelse drøftede i april brugertilfredshedsundersøgelserne, da skolerne har
forskellige erfaringer med undersøgelserne.
Mange skoler opfatter undersøgelserne som
nyttige, og her anvendes resultaterne konstruktivt. På andre skoler er man i tvivl om, hvad
der er formålet med undersøgelserne. Hovedbestyrelsen udformede derfor et notat med anbefalinger til undersøgelserne.
”Det er fornuftigt at sørge for, at der sker en
generel evaluering på uddannelsesstederne.
Men det skal altid ske fremadrettet, så man

Tekst: Malene Romme-Mølby • Foto: Shutterstock.com
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TEMA

Hvis undersøgelsen gør det muligt for
eleverne at skrive helt konkret om de enkelte
lærere, er det naturligvis vigtigt, at de
oplysninger bliver behandlet på en sober
måde. De skal ikke lige pludselig kunne
trækkes frem til en medarbejdersamtale.
fokuserer på, hvad vi kan ændre for at blive
bedre,” siger Gerd Schmidt Nielsen, formand
for GL’s Uddannelsesudvalg. Hun understreger, at de fleste skoler i forvejen har lavet
trivselsundersøgelser, men at det måske er
en god idé, at der som en del af ressourceregnskabet kommer lidt mere struktur på
evalueringerne.
Gymnasieskolernes Rektorforening bakker
også op om brugertilfredshedsundersøgelserne.
”Det er kun rigtigt og rimeligt, at vi skal
lave brugertilfredshedsundersøgelser. De er
jo med til at forbedre både skolens faglighed

2005
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Gerd Schmidt Nielsen, formand for GL’s Uddannelsesudvalg

og arbejdsmiljø,” siger Jens Boe Nielsen, formand for rektorerne.

Brug resultater aktivt

Undervisningsministeriet har ikke stillet centrale krav om, hvilke spørgsmål der skal
stilles i undersøgelserne, men lederforeningerne og Undervisningsministeriet har aftalt,
at der for de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og de videregående
uddannelser tilbydes en fælles spørgeramme.
Lederforeningerne og de to firmaer Aspekt
og Ennova har sammen udviklet en fælles
spørgeramme og et bearbejdningsværktøj.
Cirka en tredjedel af de gymnasiale uddannelsesinstitutioner benytter sig af den.
Gerd Schmidt Nielsen anbefaler, at lærerne
og eleverne er med helt fra planlægningen
af brugerundersøgelserne, så de føler en vis
form for ejerskab over undersøgelsen. På den
måde kan de få indflydelse på, hvilke emner
der bliver spurgt ind til.
”Der bør være en fælles konsensus for,
hvad der skal undersøges, og hvad undersøgelsens resultater skal bruges til,” siger Gerd
Schmidt Nielsen. Skolerne kan efter hendes
mening sagtens bruge den generelle spørgeramme, men det kan være en fordel at tilføje
nogle spørgsmål, der kan give undersøgelsen
en lokal forankring.

Gymnasiereformen træder i kraft i
august. Reformen skal styrke samarbejde på tværs af fag, fælles
planlægning af elevernes studieforløb
og systematisk evaluering for at
udvikle viden og kompetencer blandt
lærerne samt øge deres ansvarlighed
over for elevernes samlede læring
og kompetenceudvikling.

2007

”Måske kan det nogle gange også være en
fordel at følge den kvantitative undersøgelse
op med kvalitative interview. De kan hjælpe
til, at der kommer andre vinkler frem, som
ledelsen eller lærerne måske oplever ret uproblematisk, men som eleverne har kvaler ved,”
siger Gerd Schmidt Nielsen.
Når resultaterne foreligger, bør de først
behandles i skolens medarbejderindflydelsesorgan (MIO) eller samarbejdsudvalg (SU).
Derefter kan de præsenteres for elever, lærere
og bestyrelse, foreslår Gerd Schmidt Nielsen.
Hun mener, at det er vigtigt, at elever og
lærere oplever, at resultaterne bliver taget
alvorligt og brugt aktivt. Det kan i undersøgelserne vise sig, at der er så mange forslag
til, hvad der bør ændres på skolens fysiske
indretning, at det af økonomiske årsager er
umuligt at realisere alle forslag. Her er det
vigtigt at inddrage eleverne i en form for
prioritering.
I den fælles spørgeramme, som lederforeningerne har været med til at udvikle, bliver
eleverne blandt andet bedt om at vurdere
lærernes faglige dygtighed, engagement, evne
til at formidle stoffet, forberedelse og evne
til at motivere.
”Hvis undersøgelsen gør det muligt for
eleverne at skrive helt konkret om de enkelte
lærere, er det naturligvis vigtigt, at de oplys-

Kommunalreformen resulterer i, at gymnasierne
overgår til selveje. Som led i selveje skal gymnasierne hvert år aflevere et økonomisk regnskab. På
prøvebasis foreslås, at der afleveres et ressourceregnskab til Undervisningsministeriet. Det skal
sikre åbenhed og gennemsigtighed omkring ressourceanvendelse og gøre det muligt at sammenligne uddannelsesmæssige resultater på tværs af
institutionerne. Evaluering er et værktøj i udmålingen af ressourceregnskabet.

TEMA

Det virker lidt
kunstigt, når man
via benchmarking
pludselig udnævner
en skole til at have
de bedste elever.
Det er jo ren nonsens,
at man skulle kunne
sammenligne på
den måde.
Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening

ninger bliver behandlet på en sober måde.
Det skal ikke lige pludselig kunne trækkes
frem til en medarbejdersamtale,” understreger Gerd Schmidt Nielsen.

Benchmarking er kunstig

Ifølge Undervisningsministeriet er fordelen
ved den fælles spørgeramme, at det derved
bliver muligt for institutionerne at lave
benchmarking af egne resultater og sammenligne med andre institutioners resultater.
Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening ser dog mere undersøgelserne som
et internt evalueringsredskab, der kan give
god information til ledelsen om, hvilke indsatsområder man bør prioritere.
”Det virker lidt kunstigt, når man via
benchmarking pludselig udnævner en skole
til at have de bedste elever. Det er jo ren
nonsens, at man skulle kunne sammenligne
på den måde,” siger Jens Boe Nielsen.
Gerd Schmidt Nielsen forstår heller ikke

Undervisningsministeriets afdeling for gymnasiale uddannelser nedsætter dialoggruppen
monsterudvalget i samarbejde med GL og Rektorforeningen. Udvalget udarbejder fire rapporter, der kommer med forslag til, hvordan man
letter og forenkler administrative opgaver på landets gymnasier i forbindelse med gymnasiereformen. Regler om evaluering og deklarering af
lærernes arbejdsindsats forenkles, så skolerne
selv fastlægger en evalueringsstrategi.

2011

Ressourceregnskabet
Uddannelsesinstitutionerne på
Undervisningsministeriets regulerede område, det vil siger almene
gymnasier, erhvervsskoler, VUC,
erhvervsakademier og profes
sionshøjskoler, forventes at føre
et såkaldt ressourceregnskab.
Ressourceregnskabet består
af 20 indikatorer:
1. Eksamensresultater
2. Brugertilfredshed
3. Elev/lærer-ratio
4. Lærernes arbejdstid
5. Lærernes kompetencer
6. Optag/tiltag
7. Fra-/tilgang
8.	Praktik (ikke for gymnasiale
uddannelser)
9.	Opsøgende arbejde i forhold
til virksomheder (ikke for
gymnasiale uddannelser)
10.	Ressourcer til bekæmpelse
af frafald
11. Elevers deltagelse/fravær
12. Kompetenceudvikling
13.	Internationale forhold
14.	Udviklingsprojekter og
samarbejder
15. Uddannelsesomkostninger
16. Finansielle nøgletal
17. Fordeling af omkostninger
18.	Medarbejdertrivsel
19.	Personaleomsætning
20. Sygefravær

Ressourceregnskabet blev
gradvist indført med en delvis
rapportering i foråret 2010 og
en frivillig rapportering i andet
kvartal af 2011. Man forventer, at
regnskabet vil være obligatorisk
fra 2012.
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2007
- 2010

begejstringen for benchmarking af skolerne.
”Der er rigelig konkurrence imellem uddannelsesinstitutioner. Jeg synes, at vi skal
holde fast i, at vi laver undersøgelserne for
at give eleverne den bedste uddannelse og
lærerne ordentlige arbejdsforhold. Ikke for
at tiltrække flere elever,” pointerer hun.
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
ser dog benchmarking som en af de større
fordele ved undersøgelserne.
”Jeg tror, at de fleste skoler kan have gavn
af at kunne sammenligne sig med andre skoler. Det kan være et vigtigt redskab, når vi
skal vurdere undervisningsmiljø eller faglighed,” siger formand Frederik Gjørup. Han
understreger dog, at gymnasieeleverne ikke
har stået og skreget efter at få brugertilfredshedsundersøgelser.
”Det er da fint, hvis resultaterne bliver taget alvorligt, men det er det endnu for tidligt
at sige noget om. Vi mener, at hvis skolerne
sørger for god elevinddragelse, så behøver
man såmænd ikke alle de undersøgelser. For
så bliver problemstillingerne alligevel rejst,”
siger Frederik Gjørup.
Det er Gerd Schmidt Nielsens opfattelse,
at opstarten på brugerundersøgelserne er
foregået rimeligt fredsommeligt rundt omkring på de forskellige uddannelsesinstitutioner, og at de faktisk bliver brugt på fornuftig vis.
”Men derfor er det måske alligevel en god
idé at kigge den lokale personalepolitik igennem, for der må være elementer, man kan
trække frem, som sikrer, at undersøgelsernes
resultater bliver behandlet etisk af ledelsen,”
siger Gerd Schmidt Nielsen.
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TEMA

Det er vigtigt for mig, at
lærerne og undervisningen
bliver vurderet i generelle
vendinger. Undersøgelsen
skal ikke munde ud i, at
man kalder enkelte lærere
til samtale hos mig.
Rektor Hans Vangsgaard Hansen,
Holstebro Gymnasium og HF

Lokalt præg mangler
Tekst: Malene Romme-Mølby • Foto: Flemming Jeppesen
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Undervisningsministeriet anbefaler fælles spørgerammer, når uddannelsesinstitutionerne skal undersøge elevtilfredshed og medarbejdertrivsel. Men det giver både fordele
og ulemper, oplever lærere og rektor på Holstebro Gymnasium og HF.

D

et er ikke noget nyt for Holstebro
Gymnasium og HF at lave undersøgelser af elev- og medarbejdertilfredshed. Men tidligere var det
forbundet med en del besværligheder. Denne
gang valgte ledelsen at købe den generelle
undersøgelse fra firmaet Ennova, som flere
andre gymnasiale uddannelsesinstitutioner
benytter sig af.
”Tidligere har vi savnet at kunne sammenligne os med andre, men det er nu muligt med en fælles spørgeramme. Før brugte
vi også al for mange kræfter på at lave spørgeskemaerne selv, og det slipper vi for nu,”
fortæller rektor Hans Vangsgaard Hansen,
Holstebro Gymnasium og HF.

Der kan dog også være visse ulemper ved
at bruge en standardundersøgelse, som ikke
er tilpasset uddannelsesinstitutionen, mener
Marianne Bentsen, der er medarbejderrepræsentant i skolens medarbejderindflydelsesorgan (MIO). Hun understreger dog, at ingen
endnu har set resultaterne fra lærernes medarbejderundersøgelse, da de først lige har
svaret på dem. Derfor er hendes overvejelser
mest på det generelle plan. Men hun bemærkede, at undersøgelsen så meget anderledes
ud end den arbejdspladsvurdering, som skolens sikkerhedsrepræsentant tidligere havde
lavet for dem.
”Der mangler et lokalt præg i undersøgelsen. Firmaet har jo ikke spurgt ind til, hvad

vi gerne vil undersøge,” påpeger hun. Tidligere har skolens sikkerhedsrepræsentant
lavet en del opsøgende arbejde i forbindelse
med udarbejdning af undersøgelsen, for at
den skulle afdække forskellige problematikker på skolen. For eksempel havde der tidligere været generel utilfredshed med it-udstyr
blandt skolens lærere. Derfor blev der i arbejdspladsvurderingen spurgt en del ind til
problemerne. Opfølgningen på arbejdspladsvurderingen blev blandt andet at ansætte
medarbejdere med it-kompetencer, der kunne
hjælpe lærerne.
I medarbejderundersøgelsen, de lige har
gennemført, er der kun ét felt, hvor lærerne
selv kan formulere en tekst. Resten af besva-

TEMA

Der mangler et lokalt
præg i undersøgelsen.
Firmaet har jo ikke spurgt
ind til, hvad vi gerne
vil undersøge.
Lærer Marianne Bentsen,
Holstebro Gymnasium og HF

relserne skal foregå ved afkrydsning. Marianne Bentsen har talt med flere kolleger, der
ligesom hun mener, at det er uhensigtsmæssigt, at undersøgelsen ikke har flere åbne
kommentarfelter, hvor lærerne selv frit kan
uddybe eller forklare.

Selvevaluering bedst

lige studieretninger oplever deres trivsel på
skolen dårligere end de øvrige elever. Det har
skolens elevråd, ledelse og lærere taget meget
alvorligt og forsøger nu at finde ud af, hvad
der kan få de sproglige gymnasiaster til at
trives lidt bedre på uddannelsen.
Men i forhold til de generelle vurderinger
af lærerne bruger Marianne Bentsen ikke
meget tid på at fordybe sig i resultaterne.
”Jeg sørger jo selv for, at eleverne evaluerer min faglige indsats og undervisning, og
de svar lægger jeg meget mere vægt på, for
det er en mere konkret evaluering, som jeg
kan bruge til noget,” fortæller hun.
Det har heller ingen betydning for hende,
at de nye undersøgelser gør det muligt for
skolen at sammenligne sig med andre skoler.
Hun mener, at undersøgelserne er mest relevante internt på skolen, og at man alligevel
ikke kan bruge resultaterne til at sammenligne på tværs af skolerne.
”Der er jo altid en vis statistisk usikkerhed,
og undersøgelserne er afhængige af mange
faktorer, der kan blive påvirket i den ene eller anden retning,” siger hun.
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Holstebro Gymnasium og HF foretog elevtilfredshedsundersøgelserne sidste efterår. Resultaterne er blevet analyseret, og skolen har
allerede taget fat på at ændre på nogle af de
ting, som eleverne var utilfredse med. Det
er især de fysiske forhold som træk og kulde
i klasselokalerne og skolens it-udstyr, der
har fået elevernes dårlige karakterer. Derfor
har skolen blandt andet skiftet ydervinduer,
indsat automatiske døre, indkøbt nye computere og erstattet de gamle stikkontakter,
så de passer til de unges bærbare computere.
”Vi har brugt undersøgelsen til at målrette
skolens investeringer. Det er vigtigt, at eleverne når at opleve, at vi tager deres mening
alvorligt og omprioriterer i forhold til deres
ønsker. Derfor har jeg også sat deadline for

at rette op på tingene til 1. august,” siger
Hans Vangsgaard Hansen.
Den fælles spørgeramme gør det muligt at
sammenligne med både regionens gymnasiale
uddannelser, men også landsgennemsnittet.
Og Hans Vangsgaard Hansen er glad for at
se, at skolen placerer sig godt i forhold til
andre gymnasiale uddannelsesinstitutioner.
I spørgeskemaet bliver der også spurgt ind
til lærernes faglighed, engagement og forberedelse. Også her vurderer eleverne skolens
lærere på nogenlunde samme niveau som
landsgennemsnittet.
”Det er vigtigt for mig, at lærerne og undervisningen bliver vurderet i generelle vendinger. Undersøgelsen skal ikke munde ud
i, at man kalder enkelte lærere til samtale
hos mig. Hvis elever har problemer med undervisningen eller lærere, drøfter vi det løbende,” understreger Hans Vangsgaard Hansen.
Marianne Bentsen synes, at undersøgelser
er brugbare til at registrere en tendens eller
et problem på skolen. For eksempel viste elevtilfredshedsundersøgelsen, at elever på sprog-

15

TEMA

Gennemskuelighed
er en illusion
God evalueringspraksis er som minimum lig med klare mål og rammer og tydelige
udmeldinger om, hvad målingen skal bruges til. Derfor kan man godt blive en smule
urolig over de kommende brugerevalueringer i gymnasiet, mener professor Peter
Dahler-Larsen, der er ekspert i evalueringer.

Tekst: : Kirsten Weiss • Foto: Privat
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P

eter Dahler-Larsen har det lidt med
evalueringer, som han har det med
vækkeuret, der ringer om morgenen:
Det er fint nok, at det kimer, så man
kommer op. Men det skal ikke fortsætte hele
dagen. Den skingre alarm skal på et tidspunkt forstumme og afløses af andre toner.
Professoren på Institut for Statskundskab
på Syddansk Universitet har evalueringer
som sit speciale. Og han har derfor, indimellem med nogen undren, studeret den veritable flodbølge af evalueringer, der de senere
år har ramt det offentlige Danmark – og ikke
mindst undervisningssektoren.
”Det er fint, at vækkeuret har ringet, og
den offentlige sektor er vågnet op, men man
skal også holde pauser indimellem og øve
sig i at fokusere sine evalueringer. God evalueringspraksis betyder, at man som minimum har meldt klart ud, hvad undersøgelsen
skal bruges til,” siger Peter Dahler-Larsen.
Han kan godt få en smule ondt i maven over
de brugertilfredshedsundersøgelser, gymnasierne fremover skal levere som del af deres
ressourceregnskab.
”Det kan godt gøre mig lidt urolig, at man
fra Undervisningsministeriets side ikke har
meldt klart ud, hvad skolerne skal bruge
evalueringerne til. Jeg kan godt forstå dem,
der er kritiske over for ministeriets tilgang,”
siger Peter Dahler-Larsen.
Han efterlyser større tydelighed i undersøgelserne, hvor eleverne skal tilkendegive,
hvad de synes om deres gymnasium.
For er den gode lærer nu også lig med
ham, der får gode karakterer af eleverne?

Eller er den gode underviser hende, som kan
fremvise de flotteste eksamensresultater? Er
god undervisning lig med god underholdning? Og hvordan giver man et retvisende
billede af den lærer, der er karrig med karaktererne, stiller irriterende høje krav til
både fagligheden og sine elever – og måske
endda havde en dårlig dag, da eleverne satte
deres kryds?

Hvad måler vi?

Det er, som Peter Dahler-Larsen peger på,
meget svært at opstille klare kriterier for den
gode undervisning, den gode lærer og det
gode gymnasium. Og derfor skal den rektor,
der gnider sig i hænderne og glæder sig til
at gøre evalueringerne organisatorisk relevante ved at smide dem på bordet til medarbejdersamtalen, da også passe på med at
glæde sig for tidligt.
”Fordelen ved at evaluere undervisningen
kan være, at det bliver opdaget, hvis en lærer faktisk ikke gør det ret godt. Ulempen er,
at vi ikke ved, om det er rigtigt. Eller i hvert
fald ikke ved, hvilke kriterier læreren er bedømt efter. Hvis vi ikke ved, hvilke principper der ligger til grund for evalueringen –
måler vi, om man nåede fagets målsætning?
Om eleverne var tilfredse? Eller om vores
pædagogiske praksis har udviklet sig? Og
så må man sige, at evalueringsmodellen ikke
er klar nok. Og man kan roligt frygte, at evalueringen kan bruges til hvad som helst,”
siger Peter Dahler-Larsen.
Han peger på, at kompleksitet er en fast
og ofte overset ingrediens i de fleste evalu-

eringer. Og sikkert også i de kommende undersøgelser af gymnasieelevernes tilfredshed.
For eksempel kommer eleverne fra vidt forskellige hjem. Med vidt forskellige forudsætninger, forventninger og muligheder for at
kassere det gymnasium, der scorer lavt. Der
er en verden til forskel på at vælge mellem
de otte-ti københavnske gymnasier, der ligger inden for en radius af ganske få kilometer fra ens hjem, og det vestjyske gymnasium,
der under alle omstændigheder kræver en
30-kilometers bustur hver morgen.
Desuden er elever, deres forældre og brugere af samfundets serviceydelser generelt
ofte både praktiske og pragmatiske. Og skeler ikke til evalueringer som det første.

Mistilliden til underviserne

”Verden er kompleks, og nogle af borgerne
i Danmark kan faktisk godt tænke selv. Men
der ligger bag de mange evalueringer en
forestilling om at skabe transparens og gennemsigtighed. I praksis sker der ofte det
modsatte. Der kommer så mange billeder
frem, at det er svært at se, præcis hvad evalueringen siger noget om. Man kan måle på
alt, men gennemskueligheden er en illusion,”
siger Peter Dahler-Larsen.
Han betegner den fremherskende evalueringskultur i den offentlige sektor som fokuseret på aktører, herunder gymnasiets
lærere. I takt med at presset på velfærdssamfundets kasser er øget, stiger også behovet for at holde øje med dem, der får løn fra
den fælles skattekasse. Mistilliden til undervisere er, peger Peter Dahler-Larsen på, tem-

TEMA

Evalueringerne vil indgå i en
større gryderet, hvor nogle så
med mellemrum hiver det op af
gryden, de bedst kan lide. Nogle
gymnasier vil arbejde konstruktivt
og fremadrettet med resultaterne.
Andre vil arkivere dem lodret.
Professor Peter Dahler-Larsen,
Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet

melig udbredt, og efter at folkeskolen blev
vejet og fundet for let, kommer turen nu til
gymnasiet og lærerne der.
Desværre er erfaringerne med at måle og
veje den pædagogik og undervisning, der
praktiseres i Danmark i dag, ikke særligt
gode, mener professoren. Og henviser til, at
nok så mange kvalitetsrapporter, test og elevplaner ikke har kunnet sætte fingeren på det
rigtigt ømme punkt: Hvorfor nogle skoler får
så meget bedre resultater end andre – og
ikke mindst hvordan andre så kan lære af
deres eksempel?
Hvis ingen er i stand til at sætte ord på de
virkemidler, der giver en høj score, er evalueringer stort set ubrugelige og afspejler måske allermest et samfund, som er i vildrede
med sig selv og tror, at endnu en måling kan
udstikke kursen, mener Peter Dahler-Larsen.
”Der er noget fattigt ved vores forestilling
om, hvad en skole skal kunne, hvis det kun
handler om at score godt i Pisa-undersøgelserne. Evalueringer bliver, for mig at se, en
funktionel erstatning for en mangel på en
politisk forestilling om, hvad vi vil med samfundet – og med gymnasiet. Det er, som om
noget først er rigtigt godt, når det er evalueret.”

tænke evaluering i nye rammer. Hvor man
som minimum ved, hvad man vil med sin
måling. Og hvordan man skal spørge for at
få et så præcist og brugbart svar som muligt.
”Der ligger viden gemt i mange afrapporteringer, der bestemt er brugbar og kan gøre
nytte. Men forestillingen om, at vi bare skal
evaluere mere og mere i det offentlige, er
syg. Sagen er, at vi jo ikke får læst alle de
uendelige evalueringsrapporter. Der er slet
ikke kapacitet til at processe dem, og eksempelvis virker det helt meningsløst, når man
evaluerer bevidstløst, for eksempel på et fag,
der er kørt for sidste gang. Vi trænger til en
tænkepause,” siger Peter Dahler-Larsen. Han
vover denne spådom om gymnasiets fremtidige brugerevalueringer:
”Evalueringerne vil indgå i en større gryderet, hvor nogle så med mellemrum hiver
det op af gryden, de bedst kan lide. Nogle
gymnasier vil arbejde konstruktivt og fremadrettet med resultaterne. Andre vil arkivere
dem lodret. ”

Bevidstløs evaluering

At forestille sig, at tæppebombningen af det
danske undervisningssystem med evalueringer og test skulle høre op, er efter Peter
Dahler-Larsens mening utopisk. Men
man bør, mener han, holde lidt igen
med evalueringstogterne og forsøge at
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Et hug til lektiekulturen
På Tønder Gymnasium har hf-kursisterne ikke lektier for hjemme. I stedet er lektie
caféerne skemalagt. Resultatet er bedre karakterer, mindre frafald, større arbejds
glæde og en markant øget søgning, fortæller inspektor Ole Kamp Hansen.

Tekst: Connie Mikkelsen

Hvorfor skal hf-kursisterne ikke lave lektier?
Jeg vil godt understrege, at vores hf ikke er
lektiefri, som det har fremgået af medierne,
men kun næsten lektiefri. Skal man for eksempel læse en bog i dansk, foregår det stadig
hjemme. Desuden består vores indsats af i alt
syv fokuspunkter til forbedring af uddannelsens indhold, så det er ikke kun den næsten
lektiefri undervisning, der spiller ind. Baggrunden var, at vi i 2008 knap nok kunne
mønstre en hel hf-klasse, hvor vi før havde
været vant til to spor, så vi var simpelthen
bange for at miste skolens hf-afdeling. Succeskriteriet var derfor at øge søgningen til hf,
og det er i høj grad lykkedes. Vores indsats
har vist sig at være en rigtig god investering
– også økonomisk. I dette skoleår har vi tre
hele hf-klasser.
Men det handler vel om faglighed. Ikke
om at kursisterne skal hygge sig?
Erfaringerne er udelukkende positive. Gennemførelsesprocenten er hævet fra 70 til 88,
fraværsprocenten i timerne er faldet, og karaktergennemsnittet er steget fra 4,8 til 5,7 målt
på hf-årgang 2008 i forhold til årgangen, der
startede året før. Desuden er lærernes arbejdsglæde blevet markant større, så der er ingen
som helst tvivl om, at vi fortsætter projektet.
For lærerne er det blevet sjovt at gå på arbejde.
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Hvad er det, der øger lærernes arbejdsglæde?
En væsentlig årsag er, at de ikke længere skal
stå over for en klasse, hvor måske 70 procent
af kursisterne ikke har forberedt sig til timen.
Sådan var virkeligheden jo før. Vi har simpelthen forholdt os til det faktum, at vores hf-kursister ikke lavede deres lektier, og den dårlige

Troen på,
at man kan løse et
problem, er jo guld
værd. Hvis vi kan
give eleverne den
tro, er vi nået
rigtig, rigtig langt.

OLE KAMP HANSEN
Uddannet kemi- og fysik
lærer i 1995, siden ansat
på Tønder Gymnasium.
Inspektor samme sted
fra 2004.
Læs mere på
www.toender-gym.dk

stemning, det medførte i klasserne, slipper vi
for nu, hvor lektielæsningen er en integreret del
af undervisningen. Det gør det meget nemmere
at få timerne til at fungere. Det skal dog lige
siges, at omstillingen ikke var lige let for alle.
Vi er jo flasket op med, at det er godt at lave
lektier, og vi er formentlig blevet lærere, fordi
vi selv godt kunne lide at lave lektier og var
gode til det. Så for mange var det en svær kamel
at sluge. Projektet har desuden stillet krav til
lærerne om at udvikle nye og anderledes undervisningsforløb og materialer. Derfor tilbød vi i
vid udstrækning efteruddannelse i form af dagskurser og løbende fokussamtaler.
Hvordan skal kursisterne lære at arbejde
selvstændigt og blive studieparate, hvis de
hele tiden bliver holdt i hånden af en lærer?
Jo mere jeg tænker over det, jo mere overbevist
bliver jeg om, at vores kursister i hvert fald ikke
er ret godt rustet til at studere videre, hvis de
forlader hf med en masse dårlige oplevelser i bagagen. Det, vi gør, er rent faktisk at lære dem at
læse lektier på en måde, så de ikke risikerer at gå
i stå og sidde frustrerede tilbage, fordi de ikke er
i stand til at knække koden på egen hånd derhjemme. I stedet giver vi dem troen på, at de rent
faktisk kan løse et problem, og det er jo guld værd.
Det lyder jo godt det hele. Men er der
ingen problemer forbundet med at droppe
lektierne?
Jo, der er stadig nogle udfordringer i det. Blandt
andet hvordan vi bærer os ad med at opfylde
læseplanerne uden lektier. Det er en løbende
proces. Og så vokser træerne desværre heller
ikke ind i himlen i Tønder: Jeg synes stadig, kursisternes fravær er for højt, så det arbejder vi
fortsat med.

Studievaner på HF er hånd
bogen, der henvender sig til
både kursister og undervisere.
Bogen er målrettet introduk
tions og værkstedsundervisning
på hf. Den præsenterer teorier
og konkrete opgaver til arbejdet

Læs systime.dk

|

med forskellige metafaglige
emner som fx taksonomi.
Hfkursisten får hjælp til at nå de
faglige mål på uddannelsen, og
hfunderviseren får redskaber
til at arbejde med forskellige
studieteknikker.
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Studievaner på HF er
erfaringsbaseret
anvendelsesorienteret
opgavebaseret
Lise Ludvigsen og Poul-Erik Møhring
Klar til studiestart 2011

Skriv systime @ systime.dk

|

Deltag lab.systime.dk

Tekst: Tina Rasmussen • Foto: Heidi Lundsgaard
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TAG
ANSVAR
FOR EGET
MUDDER
Find ud af, hvad der trigger dig,
og sig det højt. Og lær at få ro
på sandet i flasken, når du bliver
mudret. Det er vejen til færre
konflikter på arbejdspladsen
– og til at håndtere dem bedre.
Rådet kommer fra konfliktcoach
Lars Mogensen og gælder også
gymnasielærere.

H

vorfor skal jeg igen være i team med
netop den kollega, der altid får mig
op i det røde felt? Hvorfor var der
ingen, der bakkede op om min idé
på mødet i går? Hvorfor tager min kollega
æren, når det er mig, der har lavet alt arbejdet?
Ligesom på alle andre arbejdspladser er der
på landets gymnasier masser af frustrationer,
der let vokser sig større og bliver til egentlige
konflikter. Helt undgå dem kan man ikke. Men
der kan blive færre, og lærerne kan blive langt
bedre til at håndtere dem, mener konfliktcoach
Lars Mogensen.
Det kræver, at gymnasielærerne bliver bevidste om, hvordan de reagerer, når tingene
spidser til. Det er nemlig forudsætningen for
at udvikle et nyt reaktionsmønster.
”De skal lære at acceptere, at alle mennesker

Næste gang
en kollega virkelig
er irriteret på dig,
så husk, at det ikke
handler om dig,
men om den
tilstand, kollegaen
selv er i.

hvis skyld det var? Det er ikke mange, hvis
overhovedet nogen. I stedet skal man bruge
energien på at hjælpe hinanden til en fælles
forståelse og en bedre følelse hos den enkelte,”
siger Lars Mogensen.
At man reagerer forskelligt, skyldes, at alle
bærer rundt på en rygsæk, der indeholder et
sammensurium af de oplevelser, man har haft
gennem sin opvækst. Det er et miks af den
opdragelse, man har fået, og alle de mennesker, man har kendt. Alle ens succeser, alle
ens fiaskoer.
”Det er rygsækken, der bestemmer, hvordan
man håndterer verden. Også hvordan man
tackler konflikter. Så når man møder et andet
menneske, møder man også sig selv,” siger
Lars Mogensen.
Rygsækkens indhold kaldes også forsvars-
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reagerer på personer, situationer og oplevelser,
men på vidt forskellige måder. Når man ser
og forstår sin egen reaktion, kan man også
lettere forstå, at ens kolleger agerer på deres
måde. Det er vejen til at håndtere konflikter
på en sund måde,” siger Lars Mogensen.
Han er forfatter til bogen ”Konflikter – sådan
tackler du dem”, der udkom i marts, og er en
af landets mest efterspurgte foredragsholdere,
når det handler om konflikthåndtering. Også
mange folkeskoler, gymnasier og handelsskoler har haft besøg af den 40-årige coach og
tidligere elite-karatekæmper. Han oplever, at
lærerne i høj grad kan bruge de tanker og
metoder, han kommer med.
”Vi skal stoppe al snakken om skyld. Hvor
mange af de problemer, man har haft i sit liv,
ville man kunne løse, hvis man fandt ud af,
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Lars Mogensen
• Født 1970. Konfliktcoach,
foredragsholder og forfatter.
• Uddannet anlægsgartner, friluftsinstruktør og skolelærer.
Har arbejdet som anlægsgartner, dørmand, lærer, pædagog
på lukkede institutioner for
voldelige unge mænd, fitness
coach og leder af stort fitness-
center. Har sideløbende dyrket
karate på eliteniveau.
• Har skrevet bøgerne ”Konflikthåndtering – håndbog for
hverdagens krigere” (2007)
og ”Konflikter – sådan tackler
du dem” (2011). Holder over
200 foredrag om året om konflikthåndtering, kommunika
tion og kropssprog.
• Har de sidste fem år haft
firmaet conflict.dk, der blandt
andet udbyder kurser og en
konfliktcoach-uddannelse.
Læs mere på www.conflict.dk.

mekanismer, forklarer han. De er livsvigtige,
når man er barn, så man ikke oplever total
krise, hver gang noget gør ondt. Men når
man bliver voksen, kan de give problemer.
For forsvarsmekanismerne får os til at gøre
ting og sige ord, som i bedste fald er fjollede
– i værste fald direkte dumme.
”Forstår man, at ens kollega ikke reagerer,
som hun gør, for at irritere eller modarbejde
én, men på grund af sine personlige træk,
accepterer man det nemmere.”

Man skal ikke rumme alt
Gymnasieskolen • #9 • 2011
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Vil man være bedre til at håndtere konflikter,
er det ifølge Lars Mogensen en rigtig god idé
at sætte sig ind i, hvad det er, man trigger
på. Hvad det er, der på få sekunder kan få
én til at opføre sig som et urimeligt barn.
Måske er det den kollega, der altid skal tage
styringen og al opmærksomheden på team-

”Min pointe er bare, at man ikke skal gøre
det, mens man er virkelig mudret, for dér
lyder man som et lille såret barn, og derfor
er den slags udmeldinger sjældent konstruktive. Får man styr på sit eget mudder, før man
siger fra, kan man levere budskabet i en tone,
som ens kollega både kan rumme og forstå.”

Sæt indre dialog på standby

På nogle af de gymnasier, hvor Lars Mogensen har holdt foredrag, har han også været
med, når lærerne har holdt teammøder. Typisk går det meste af tiden med at finde ud
af, hvem der tager sig af hvilke arbejdsopgaver. Men det er en forkert prioritering,
mener han.
”Lærerne skal bruge mere tid på at snakke
om, hvad der er svært, og om det, der er
gået galt. Det har alle brug for. Det vil være
forskellige ting, der kommer på bordet, og
derfor skal man ikke bruge energien på at
blive enige om, hvad der er vanskeligt. Det
handler mere om at møde den enkelte lærer
i den frustration, vedkommende har – og så
kan man godt være uenig.”
Den klassiske fejl, næsten alle begår, når
man møder en kollega, der har det skidt, er
at fortælle om noget, man selv er frustreret
over. Og som i ens øjne er meget værre. Lars
Mogensen kalder det at ”gange historien
med to”.
”Men det får ikke en frustreret kollega til
at føle sig hørt, at man siger: ’Så skulle du
bare have set, da jeg var nede i den anden
klasse i går.’ Oplever man det mange gange,
lader man til sidst være med at fortælle, hvad
der går én på,” forklarer Lars Mogensen.
Hans råd er, at man bare er til stede og
lytter til det, ens kollega har på hjerte. Uden

at komme med løsninger eller analyser. Han
er godt klar over, at det er nemt at sige, men
svært at føre ud i praksis.
”Den bedste måde at møde en frustreret
kollega på er ved at sige: ’Jeg kan se, at du
er frustreret. Har du lyst til at fortælle mig,
hvad det handler om?’ Så kan det godt være,
at der kommer en hård kritik af en kollega
eller af ledelsen, som man ikke er enig i og
faktisk bliver vred over eller synes er tåbelig,
men lige dér gælder det om at sætte sin egen
indre dialog på standby. Det er hammersvært, men i den situation handler det ikke
om mig, mig og mig eller om at blive enige.
Det handler om at sige: ’Jeg forstår godt, at
du har det sådan med det, du har oplevet,’
så den person, man står over for, føler sig
mødt og hørt.”
Når kollegaen er faldet ned igen, kan man
tage en grundigere snak om, hvad det var,
der præcis skete.
”Så er der større sandsynlighed for, at han
fortæller lidt mere ud fra fakta,” siger Lars
Mogensen.
Et af de allervigtigste budskaber i både
hans bøger og foredrag er, at man aldrig er
skyld i andres tilstand. Men er den dødirriterende kollega, der ingenting laver, ikke
skyld i, at de andre i teamet bliver frustrerede?
”Nej, for det, man bliver ramt af, er noget,
der sker i én selv i mødet med en anden.
Næste gang en kollega virkelig er irriteret
på dig, så husk, at det ikke handler om dig,
men om den tilstand, kollegaen selv er i. For
mange er den indsigt en kæmpe lettelse. Det
kan i den grad skabe trivsel i et team,” siger
Lars Mogensen.
Det kræver ikke tre års intenst arbejde
med dybdegående psykologi, understreger
han. Det handler blot om, om man vil gå fra
ubevidste til bevidste relationer.
”Vil man det, skal man tage ansvaret tilbage til sig selv,” lyder det fra konflikt
coachen.
Når han holder foredrag på gymnasier og
andre arbejdspladser, gentager han igen og
igen, at man skal huske at være taknemmelig for mødet med andre mennesker.
”Også med den dødirriterende kollega,
der har en helt anden tilgang til tingene end
én selv. For det er i det møde, man lærer
noget om sig selv,” siger Lars Mogensen. ”
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møderne? Måske er det den kollega, som i
ens øjne altid slipper lettere end andre?
Og mindst lige så vigtigt er det at vide,
hvad ens kolleger reagerer på, lyder det fra
konfliktcoachen. Han anbefaler, at man i alle
lærerteam på landets gymnasier taler åbent
om, hvad der trigger én. Ikke for at lave om
på hinanden, men for at lære hinanden at
kende.
”At man trigger på ting, mennesker og
oplevelser, er helt okay. Det sker for alle.
Men den adfærd, man efterfølgende udlever,
kan være yderst uhensigtsmæssig. Man kan
ikke ændre det første, der sker i én. Den
første følelse, tanke, refleks eller kropsreaktion. Men man kan lære sig selv at ændre
sine reaktioner på følelserne,” fortæller Lars
Mogensen.
Han påpeger, at hver gang man bliver vred,
ked af det eller fornærmet på grund af en
kommentar eller reaktion fra et andet menneske, er det kun 10 procent af reaktionen,
der skyldes det, personen siger eller gør. De
resterende 90 procent ligger hos én selv.
Når han holder foredrag, bruger han altid
en halvliters flaske med vand og sand i bunden til at illustrere, hvordan det er, når man
bliver ramt. Når flasken står op, er vandet
klart. Når man ryster den, bliver vandet
mudret.
”Når man trigger på noget, bliver man
mudret. Essensen er, at mudderet vil falde
til bunds igen, og vandet blive klart, hvis
man selv tager ansvar for, at sandet daler
ned på bunden,” siger han.
Ifølge Lars Mogensen er det helt normalt
at blive mudret – oven i købet flere gange
om dagen. Kunsten er ikke at undgå mudder
for enhver pris. Kunsten er at lære, hvordan
man får ro på flasken igen, så mudderet hurtigt falder ned.
”Det er helt okay at blive mudret. Men
man skal øve sig på at se, hvad der sker i
én, når man bliver det. Hvilke tanker og
følelser får man? Hvordan reagerer man? Så
er der næste gang chance for, at man ser sig
selv, inden man reagerer,” forklarer Lars
Mogensen, der understreger, at man ikke
kan give andre skylden for sit mudder.
Og selvfølgelig skal man ikke rumme alt
og alle, fastslår han. Det er fuldt legalt at
sige fra over for kolleger, som ter sig på en
måde, man ikke bryder sig om.

Man kan ikke
ændre det første,
der sker i én. Den
første følelse,
tanke, refleks eller
kropsreaktion.
Men man kan lære
sig selv at ændre
sine reaktioner på
følelserne.
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Handling
giver læring
Operation Dagsværk lægger i år op til, at eleverne skal lære at være handlende samfundsborgere. I stedet for at aflevere en stil til læreren skal de skrive læserbreve til aviser,
kontakte lokalpolitikere eller lave udstillinger, der sætter fokus på årets projekt i Peru.

Tekst: Rikke Høm Jensen • Foto: Steven Achiam, Amazon Watch og Operation Dagsværk

OPeration Dagsværk 2011
• Operation Dagsværk-dagen,
hvor eleverne giver et dagsværk
eller samler penge ind på anden
vis, er i år 9. november.
• Årets indsamling går til de oprindelige folk i Perus regnskov og
hedder ”Olien i regnskoven – den
stille katastrofe”.
• Navnet er opstået, fordi enorme
mængder af olie fra olieindustrien siver ud i Perus regnskov
uden mediernes bevågenhed.
• Projektet er udarbejdet af Ibis og
skal sikre uddannelse for unge
indianere ved Corrientes-floden i
den peruvianske del af Amazonjunglen.
• Indianerne får skolegang og
bliver gennem projektet uddannet til ”miljøambassadører”, der
skal dokumentere og rapportere
om olieudslip i regnskoven.
Læs mere på: www.od.dk eller
www.ibis.dk.
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”O

plysning, stillingtagen,
handling” er Operation
Dagsværks motto. I år er
fokus især lagt på den sidste del af slaglinjen. Det afspejler sig i de
undervisningsmaterialer, der sammen med
selve dagsværkdagen 9. november og tilkøbte temadage på skolerne skal give danske og peruvianske unge udsyn og handlemuligheder.
”Det nye ved Operation Dagsværk i år
er, at vi har haft ekstra fokus på, at der
skal være handling ind over undervisningsmaterialerne. Eleverne skal lave et produkt,
som rækker ud i samfundet,” siger Sebastian Burtin, fuldtidsfrivillig hos Operation
Dagsværk med ansvar for at udvikle undervisningsmaterialer til naturgeografi.

Man kan gøre en forskel

At sætte fagligheden i spil via interaktiv
læring er både i samklang med vores globaliserede tidsalder og Operation Dagsværks målsætning om undervisning, stillingtagen og handling. Desuden giver det
eleverne selvtillid, når de ting, de producerer, bliver brugt af andre, mener Sebastian Burtin.
”Materialerne skal hjælpe med at skabe
nogle elever, som både tør og har viden og
lyst til at være aktive samfundsborgere,”
siger han.
Desuden er det Operation Dagsværks
erfaring, at det engagerer eleverne og trækker dem ud, hvor læringen virkelig tager
fat, når de bliver opfordret til at vende sig
ud mod verden.

Operation Dagsværk fokuserer i år
på konsekvenserne af olieudvinding i
regnskoven for det oprindelige folk i
Perus jungle.

”Det er mere udfordrende at skrive et læserbrev end at skrive en side og aflevere den
til sin lærer, fordi man bliver presset lidt ud
af sine vante rammer,” siger Sebastian Burtin.

Interaktive lektier

Et elevprodukt i faget naturgeografi kan være
at skrive et læserbrev til lokalavisen, sende
en mail til lokalpolitikerne eller printe billeder ud fra undervisningsmaterialet og lave
plancher, som kan udstilles på caféer, på
skolen eller det lokale bibliotek, forklarer
Sebastian Burtin.
Materialerne lægger samtidig op til, at
eleverne bygger et dansk perspektiv oven på
situationen i Peru. For eksempel kan man
sammenligne Perus udfordringer, goder,
konflikter og konsekvenser ved olieudvinding
med de udfordringer, olieudvinding på dansk
grund skaber. Læreren kan også lave en paneldebat blandt eleverne, der munder ud i
konkrete løsningsforslag til bæredygtig olieudvinding i Perus jungle. Derefter kan eleverne skrive forslagene ned på spansk og
gennem Operation Dagsværk få teksten trykt
i det peruvianske onlinemedie Servindi
Newsportal. Håbet er, at indlægget starter
en debattråd af kommentarer fra peruvianere, som eleverne kan følge med i og svare
på, forklarer Sebastian Burtin.

Virkelighed i tingene

Årets undervisningsmaterialer
•D
 er er lavet undervisningspakker til spansk, biologi, naturgeografi og samfundsfag.
• Materialerne er gratis og ligger på od.dk/undervisning.
• Pakkerne består blandt andet
af artikler, slideshows, videoer og links til hjemmesider.
• Elementerne er indsamlet og
udarbejdet af fuldtidsfrivillige fra Operation Dagsværk
i samarbejde med en række
lærere og elever.
• Tilgangen er inspireret af
aktionslæring og cooperative
learning, som lægger op til aktiv elevdeltagelse og handling.
Få mere information på od.dk/
undervisning
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At læreren mister tid til traditionel klasseundervisning ved at lade eleverne lave produkter, mener Sebastian Burtin ikke er et
problem.
”Det kan godt være, at der går en lille

smule tid fra traditionel tavleundervisning.
Men det, man lærer som elev, bider sig
meget mere fast, når man har brugt sin
viden til noget og engageret sig den vej
rundt,” siger han.
Og eleverne efterspørger netop, at fagligheden kan bruges konkret, forklarer Lars
Andersen, fagkonsulent for naturgeografi
i Undervisningsministeriet og lærer på
Sankt Annæ Gymnasium.
”Det, vi hører fra eleverne, er, at stoffet
skal være anvendeligt. Der skal være virkelighed i tingene,” siger han.
Derfor ser han det som en naturlig ting,
at Operation Dagsværk har valgt at lægge
op til, at eleverne skal lave et produkt.
”Det er det, der virker. Det er sådan, vi
underviser i gymnasiet i dag,” siger Lars
Andersen.
Han er en af de lærere, som er blevet
spurgt til råds af Operation Dagsværk i
udviklingen af undervisningsmaterialerne.
Han forklarer, at for at eleverne skal forstå
det katastrofale i, at olien siver ud i Perus
regnskov, må materialerne give dybdefaglig viden. Fra en naturgeografisk vinkel er
fokus på, hvordan en regnskov økologisk
set fungerer. Dét, at der er lerbund i regnskoven, gør for eksempel, at olien lægger
sig på overfladen og forurener det vand,
der trænger ned til grundvandet. Desuden
skal materialerne sætte olieudvindingen i
perspektiv og skabe debat.
”Hvis materialerne ikke problematiserer,
er de ikke brugbare. Eleverne skal lære,
hvorfor bæredygtig olieudvinding også er
relevant for dem,” siger Lars Andersen.
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GL mener

Velkommen
til Rigsrevisionen

N

år jeg i de senere uger har mødt ledere, spørger
de med et skævt smil, om GL kan stå for presset – for nu kommer Rigsrevisionen efter os.
Blandt andet var Rektorforeningens formand hurtigt
ude med riven i Jyllands-Posten, hvor han igen forsøgte
at mytologisere GL’s overenskomst som en tælleoverenskomst. Til det må jeg melde hus forbi. GL anbefaler
helhedsaftaler, og det er der da også rigtig mange
skoler, der vælger. Se i øvrigt min ”GL mener” i sidste
nummer om ledelse i mørke.
Imidlertid er det, Rigsrevisionen kommer efter – hvis
den vælger at undersøge den gymnasiale sektor – ikke
GL, men skolerne. Rigsrevisionen undersøger blandt
andet, om statens midler bliver anvendt, som Folketinget har besluttet det. Det er skolernes ansvar.
Rigsrevisionen kan blandt andet foretage internationalt funderede undersøgelser. Præcis det byder GL
velkommen. Det er blevet
et politisk mantra for regeringen at postulere, at
danske gymnasielærere
laver mindre end lærere i
andre lande. Derfor er det
mit håb, at Rigsrevisionen,
der er og skal være uvildig, vil gennemføre en
tilbundsgående undersøgelse af, hvad det er, man
sammenligner. Danske
gymnasieuddannelser koster kun marginalt mere
end OECD-gennemsnittet.
Lande som Norge og Sverige, som vi normalt sammenligner os med, bruger flere penge på gymnasiale uddannelser. Prisen på en tysk og hollandsk student er
på niveau med prisen på en dansk student. Hvordan
hænger det sammen med påstanden om, at danske
læreres produktivitet skulle være lavere end i andre
lande?
Hvis Rigsrevisionen kigger nærmere på området,
håber jeg, at de vil sætte et historisk perspektiv på.
Antallet af elever per lærer er steget 20 procent siden
2003, samtidig med at elevforudsætningerne er blevet
mere og mere forskellige, så den reelle effektivisering
er endnu større. I samme periode er finansieringen af
forskellige elevaktiviteter omlagt, hvilket i gennemsnit
har givet eleverne 15 procent mere undervisning –
uden det har givet en krone mere til lærerne – og det
vel at mærke samtidig med at lærerne har gennemført
det, der er kaldt århundredets gymnasiereform.

Jeg tror desværre, at Rigsrevisionen vil glæde sig
over, at lærere kun aflønnes for effektiv arbejdstid: Der
er ingen betalte frokostpauser, mellemtimer eller ventetid før møder – heller ikke selv om arbejdspladsen
ikke stiller en egnet arbejdsplads til rådighed for læreren, så læreren kunne udnytte tiden til at arbejde.
Modsat vil jeg håbe, at Rigsrevisionen også ser på,
at gymnasieloven siger, at eleverne skal ”udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og
evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til
selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge
viden er centrale”. Målet nås. Men er regeringens fokus
på produktivitet et opgør med dansk uddannelsestradition? Hvilken gymnasieskole ønsker regeringen?

Gorm Leschly, GL´s formand

Det er blevet et politisk
mantra for regeringen
at postulere, at danske
gymnasielærere laver
mindre end lærere i
andre lande.
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Bioteknologi
hitter hos pigerne
Mange gymnasier har sat forsøgsfaget bioteknologi på skemaet, og det tyder på, at det er blevet
et populært pigefag. Dermed ser det ud til, at faget lever op til målene om at få flere piger til at
interessere sig for naturvidenskab og få flere studenter til at opfylde adgangskravene til de
naturvidenskabelige uddannelser. Bioteknologi presser dog fagene biologi og kemi.

Tekst: Johan rasmussen • Foto: Lars Aarø

De første studenter med
faget bioteknologi på eksamensbeviset springer
snart ud. Det tyder på, at faget er blevet populært blandt pigerne, og dermed kan det
blive mange pigers indgang til en naturvidenskabelig videregående uddannelse. Om
de søger ind, er for tidligt at sige, men studenterne, der har afsluttet den nye studieretning med forsøgsfaget bioteknologi, opfylder
adgangskravene til de naturvidenskabelige
uddannelser.

Faget bioteknologi har siden 2008 været
på skemaet på en række gymnasier. Ifølge
kemi- og biologilærer på Randers Statsskole
Regin Raagaard Pindstrup viser mange elever og især piger stor interesse for genteknologi og dna, og emner som fosterdiagnostik bliver ivrigt diskuteret i timerne.
”Bioteknologi er et fag, der begejstrer og
vækker nysgerrighed. Mange er interesserede
i at vide noget om den genetiske del af biologien i deres egen krop, for eksempel om
deres dna og at være disponeret for arvelige

Regin Raagaard Pindstrup underviser i bioteknologi på Randers Statsskole.
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sygdomme, men også om udvikling af teknologier, der kan hjælpe vores miljø. Der er
især mange piger, som har valgt studieretningen med bioteknologi A,” siger Regin
Raagaard Pindstrup, der i den seneste biotekklasse har 29 elever, hvoraf mere end 20
er piger.
Lige netop det, at mange piger vælger faget bioteknologi, taler til fordel for, at bioteknologi bliver et permanent fag på de
danske gymnasier. Bioteknologi er et forsøgsfag, og i 2012 skal Undervisningsmini-

steriet evaluere forsøget. Derefter skal Folketinget afgøre, om faget bliver en del af
fremtidens gymnasium.
Baggrunden for, at faget bioteknologi blev
”opfundet”, handler primært om to ting: For
det første mener politikere og erhvervslivet,
at for få studenter opfylder adgangskravene
til en naturvidenskabelig uddannelse. For
det andet er interessen for naturvidenskab
hos piger ikke overvældende stor.
Universiteterne har ikke villet acceptere
biologi som et adgangsgivende fag, og det
er et problem, da biologi netop er faget, hvor
mange piger viser interesse for naturvidenskab. Biologi A kan derfor godt blive en slags
blindgyde på vejen mod en videregående
naturvidenskabelig uddannelse, fordi det
timemæssigt er svært at kombinere med matematik A, fysik B og kemi B. Et udvalg under Undervisningsministeriet udtænkte derfor den nye konstruktion, hvor bioteknologi
A er bundet til matematik A og fysik B, og

som universiteterne har sagt god for som
adgangsgivende til de naturvidenskabelige
videregående uddannelser.

Har spredt sig hurtigt

Ifølge Undervisningsministeriet er interessen
for bioteknologi stor.
”Vi har aktuelt en liste med 106 almene
og tekniske gymnasier, der på forskellig vis
har meldt sig på banen. I 2008 var der 14
skoler, der startede studieretningen, så faget
har spredt sig hurtigt,” siger fagkonsulent
Kresten Cæsar Torp fra Undervisningsministeriets gymnasiekontor.
Han bekræfter, at hvis faget bliver populært blandt pigerne, vil det være et af argumenterne for, at faget skal blive permanent
i en eller anden form.
”Hvis flere studenter opfylder adgangskravene til de naturvidenskabelige videregående uddannelser, og mange piger vælger
studieretningen, vil det være en succes ud

fra de begrundelser, der var for at oprette
faget,” siger fagkonsulenten, som forventer,
at mange piger vil vælge faget ud fra den
betragtning, at der altid har været en del
piger på biologistudiet.
Hvis bioteknologi bliver et permanent fag,
vil det sandsynligvis gå ud over fagene kemi
og biologi. Formand for Foreningen af Danske Biologer Erik Frausing fortæller, at bioteknologi har betydet, at færre elever vælger
biologi A.
”Det er dog forskelligt fra skole til skole.
På nogle skoler er biologi A droppet som fag,
andre steder kører biologi A som et parallelt
fag, men som helhed er der færre elever på
biologi A,” siger Erik Frausing.
Han kalder studieretningen med bioteknologi for ”Kejserens nye klæder”, fordi biologiundervisningen i forvejen indeholder
bioteknologi.
”Bioteknologi har hele tiden været en del
af biologi A, og derfor er det nye, at fysik

”Der er især mange piger, der har valgt studieretningen med bioteknologi A,” siger han.
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Biotek bygger
bro til forskningen
også er en del af pakken. Biologien var i forvejen god til at fange elevernes interesse for
det naturvidenskabelige,” siger Erik Frausing,
der mener, at problemet er, at universiteterne
ikke vil acceptere biologi A som et adgangsgivende fag.
”De, som har taget beslutningen, bør se
på faget, som det er i dag, i stedet for at sammenligne det med dengang, de selv gik i
gymnasiet. De har en forestilling om, at biologi handler om at trave rundt med gummistøvler i naturen,” siger han.
Formand for Kemilærerforeningen Ole Vesterlund Nielsen, der underviser på Virum
Gymnasium, konstaterer, at færre elever har
valgt kemi A på hans gymnasium, efter bioteknologi er blevet et fag. Da bioteknologi er
bundet til matematik og fysik, vil de færreste
også vælge kemi med den kombination.
”Det kan blive sværere at oprette klasser
med kemi A. Hvis der er færre end 10 på et
hold, bliver det ikke nødvendigvis oprettet
på alle skoler. Det er et problem, fordi vi så
ikke kommer i dybden med kemi. På kemi A
har flere af eleverne haft samarbejde med
virksomheder og universiteter, når de har
skrevet studieretningsopgave, og det er de
blevet meget optaget af,” siger Ole Vesterlund
Nielsen.

På Randers Statsskole samarbejder biotekklasserne med den virkelige forskningsverden.
Eleverne har blandt andet arbejdet med optimering af svinefoder.

H

vordan kan svinefoder optimeres, så det giver et renere
miljø, trivelige grise og en bedre økonomi for landmanden?
Det er et spørgsmål, som eleverne i biotekklassen på Randers Statsskole har skullet forholde sig til.
Spørgsmålet blev formuleret af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Forskningscenter Foulum, som har igangsat brobygningsprojektet BroKom. Ideen er at bygge bro mellem forskningens verden
og undervisningen på 14 gymnasier i området. Kemi- og biologilærer på Randers Statsskole Regin Raagaard Pindstrup, der underviser
i bioteknologi, er glad for det nye samarbejde.
”Vi har flere gange haft besøg af en ph.d.-studerende, som har
undervist eleverne i nogle af de arbejdsmetoder, de skulle bruge i
projektet. Det virker meget motiverende for eleverne, at de arbejder
med et projekt, der er knyttet til det virkelige liv,” siger Regin Raagaard Pindstrup.
Han mener, at projektet viser, at faget bioteknologi er særdeles
relevant.
”Faget er meget samfundsrelevant og utrolig spændende. Flere
områder inden for bioteknologien udvikler sig eksplosivt i disse år,
og inden for bioteknologi ligger der mange arbejdspladser i fremtiden
– bestemt også i Danmark,” siger han.
Biotekklassen på Randers Statsskole har desuden samarbejdet
med det nye Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø, der arbejder med talentpleje inden for naturvidenskab for 12- til 20-årige, og
hvor der har været afholdt flere biotek-camps.

Sæt fokuS på naturvidenSkab i uge 39
Få VIDENSKABEN på BESøg
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DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2011 · 26.-30. SEpTEmBER

www.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

sciencetalenter.dk

Har i Husket talenteRne?
ScienceTalenter – den nationale talentpleje i naturvidenskab – tilbyder:
• Konsulentbistand til gymnasier, der vil starte talentforløb på egen skole
• Konferencer for lærere og ledere
• Kursus for lærere om undervisning af talenter
• Camps og undervisning af naturvidenskabelige talenter
• Konkurrencer
Tjek hjemmesiden: www.sciencetalenter.dk eller kontakt Talentchef Hanne Hautop direkte på
mail: chef@sciencetalenter.dk

Samlet front mod frafald
HOLD FAST-initiativet mod frafald har udmøntet sig i et nyt, tværgående samarbejde
imellem de tre gymnasiale uddannelser på Fyn. Det kan i sig selv mindske frafaldet,
mener initiativgruppen bag en fælles idéudvekslingskonference.

Tekst: Connie Mikkelsen

U

troligt givende. Aldrig før har der været arbejdet så tæt sammen mellem
skolerne og udvekslet konkrete idéer
så bredt, så længe og så systematisk.
Det var nogle af reaktionerne fra deltagerne på en konference, der præsenterede
erfaringerne fra et tværgående fastholdelsesinitiativ på Fyn. Det har involveret både
de tekniske gymnasier, de almene gymnasier
og handelsgymnasiet.
Relevansen af et samarbejde er vokset, i
takt med at elevsammensætningen på de tre
gymnasiale uddannelser er blevet mere homogen, og gymnasiereformen har skabt en
mere ensartet strukturel ramme. Desuden
er samarbejdet et krav, for det EU-støttede
HOLD FAST-projekt forudsætter nemlig fæl-

les videndeling, erfaringsopsamling og effektmåling af de initiativer, der søsættes i
den treårige projektperiode.
Arbejdsgruppen bag projektet ser udelukkende positive perspektiver i et udbygget
tværgymnasialt samarbejde, hvor man lader
sig inspirere af hinanden. Et af gruppens
medlemmer, Dorthe Klausen, studievejleder
på Odense Tekniske Gymnasium, påpeger,
at samarbejdet i sig selv er en måde til at
forhindre, at elever dropper ud af uddannelsessystemet.
”Et øget kendskab til hinanden giver os
bedre mulighed for at overflytte og fastholde
frafaldstruede elever i en ungdomsuddannelse,” forklarer hun.
Arbejdsgruppen fremlagde på konferencen

resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse,
som 16 ud af 17 fynske gymnasieskoler har
bidraget til, ligesom en række særligt interessante initiativer mod frafald i grundforløbet blev præsenteret.
På Nyborg Gymnasium bliver alle elever
screenet i grundforløbet, og de elever, der
har en læsehastighed på mindre end 167
ord i minuttet, bliver tilbudt et læsehastighedskursus, mens samtlige 1.g’ere får et
udbygget læsestrategikursus bestående af
syv moduler a 90 minutter.
”At læse er en kompleks ting, og mange
af vores elever har behov for at lære forskellige læseteknikker som scanning, skimming
og overblikslæsning,” forklarede Margrethe
Mørch, læsevejleder på Nyborg Gymnasium

Stilladser og
Flyt forberedelsen ind i undervisningen, og sats på cooperative learning, råder Steen
Beck, SDU-lektor og mag.art.
Tekst: Connie Mikkelsen
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F

elv for en mand med en bunke forskningsprojekter og videnskabelige publikationer om gymnasiedidaktik bag
sig er det ikke så ligetil at svare på, hvad
god fastholdelsespædagogik er, i en tid der
på én gang er præget af stærk individualisering, nedbrydning af formelle rammer og

De elever, vi ellers aldrig
nogensinde har set læse, sidder og
fordyber sig i bøgerne i timevis.
Claus Scheuer-Larsen, lærer, Odense Tekniske Gymnasium

og formand for Læsevejlederforeningen for
de gymnasiale og videregående uddannelser.
Formålet er, dels at eleverne bliver hurtigere læsere, dels at de lærer at lægge en
læsestrategi afpasset efter en given opgave.
Erfaringen er, at eleverne har stor glæde af
kurset.

Drenge vil simulere

Odense Tekniske Gymnasium berettede om,
hvordan de med held har formået at motivere
de drenge, som ellers notorisk ikke interesserer sig for matematik, fysik og kemi eller
skolearbejde i det hele taget. Løsenet er computersimulationer. I stedet for at skrive en
rapport om et fysikforsøg skal de lave et

simulationsprogram, der viser, hvad der sker.
”De elever, vi ellers aldrig nogensinde har
set læse, sidder og fordyber sig i bøgerne i
timevis,” sagde lærer Claus Scheuer-Larsen,
der således oplever en forbløffende positiv
adfærdsændring hos eleverne.
Det er tilsyneladende en stærkt motiverende faktor for de nævnte drenge, at produktet faktisk skal bruges til noget. Simulationsprogrammerne vises blandt andet på
skolens introaftener for kommende elever,
og metoden kan også bruges i andre fag. Der
er ikke nogen begrænsninger, ud over at
læreren skal have været på et dagskursus i
teknikken bag.
”Og så skal man være parat til at slippe
kontrollen som lærer og i stedet agere som

hovedløse høns
omgangsformer og behov for ”at høre til”.
”Der findes desværre ikke nogen stor,
glamourøs konklusion på det her, bortset
fra at det er svært,” understreger Steen Beck,
inden han trods alt definerer et par pædagogiske redskaber, som de tilstedeværende
på konferencen om fynsk fastholdelse eventuelt kan overveje.
Cooperative learning er ét af de mest veldokumenterede modtræk imod frafald, mener
Steen Beck, fordi udviklingen af sociale og
faglige kompetencer er tæt forbundne kar.
”Kan man ikke ’høre til’ i en klasse, og

Studiepiloter og påskematematik

Også Mulernes Legatskoles studiecafé blev
fremhævet. Her varetager de dygtigste elever
rollen som studiepiloter. For tiden er der 10,
der skiftes til at dække vagterne i caféen.
”For eleverne er det en gunstbevisning at
blive udpeget som studiepilot. De får ikke
andet end nogle madbilletter for det,” lød det
fra studievejleder Margit Grønlund Nielsen.
Hun tøvede ikke med at kalde ordningen
en succes. Skolen har haft den i syv år, og
i dag klager eleverne over, at de ikke altid
får den hjælp, de har brug for i studiecaféen,
fordi studiepiloterne har for travlt.

brug for at lære at være til stede i en på
forhånd defineret ramme, så de rent faktisk
får ro til at tilegne sig ny viden,” forklarer
Steen Beck.
Samtidig skal man være opmærksom på,
at det strukturelle stillads, man således bygger op om de unge, naturligvis skal pilles
ned igen på et tidspunkt. Der skal med andre ord finde en udvikling sted, der sigter
mod, at eleverne senest i 3.g. er i stand til
at arbejde ansvarligt på egen hånd. Uden
en gruppe at støtte sig til.

Lær eleverne at lave lektier

Unge mennesker, der starter på en gymnasial uddannelse i dag, har også meget brug
for at tilegne sig et fagligt sprog i modsætning til et dagligt sprog, og de har behov
for at øve sig i decentrering – evnen til at
anskue en sag eller en situation fra andre
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Giv faste rammer

føler man ikke, at man lærer noget ved at
være der, udvikler man forskellige modstandsformer, og det er i virkeligheden det,
vi bakser med, når vi diskuterer frafald,”
fastslår han.
Cooperative learning med en høj grad af
lærerstyring er derfor et ”allerpokkers godt”
udgangspunkt for undervisningen og dannelsen af en fornuftig klasserumskultur i
1.g., fortsætter han, fordi ”kognitivt understrukturerede unge behøver forholdsvist
høje strukturer omkring sig for at kunne
tilegne sig ny viden.”
”Unge i dag har brug for at blive aflastet
og få lettet trykket fra tidsånden. De har

kaospilot. Det er faktisk noget af det sværeste,” mente Claus Scheuer-Larsen.
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Skolen har endvidere en elektronisk lektievagt, som lærerne passer hver aften efter
turnus og til fuld timeløn samt en såkaldt
snydecamp for elever, der er meget bagud
med deres afleveringer.
”De får et godt tilbud, som de ikke kan
afslå,” forklarede Margit Grønlund Nielsen,
der i dette skoleår har indgået kontrakt med
seks elever om at få indhentet det forsømte
ved fast fremmøde på skolen på aftalte tidspunkter.
På Tietgen Handelsgymnasium kunne studievejleder Ruth Schaeffer – der også er med
i arbejdsgruppen - godt tænke sig at få raffineret skrivefængslet til næste skoleår og
samtidig holde op med den negative retorik
omkring det.

Vi må gøre
os det klart, om
et skrivefængsel
skal være en
straffeforanstaltning, eller om
der skal finde
læring sted.
Ruth Schaeffer, studievejleder, Tietgen Handelsgymnasium

Eleverne opfatter det helt klart som en
straf at komme i skrivefængsel. Derfor efterlyste Ruth Schaeffer pædagogiske overvejelser i den henseende.
”Vi må gøre os klart, om et skrivefængsel
skal være en straffeforanstaltning, eller om
der skal finde læring sted

Elever som mentorer

Også udefra var der bidrag på
konferencen. Kolding Gymnasium har en elevmentorordning, som endnu
ikke findes andre steder,
så vidt vides.
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perspektiver end ens eget. Behov, som i vidt
omfang overses eller negligeres.
”Der finder alt for lidt kognitiv træning
sted i gymnasiet. Man snakker bare og satser på, at eleverne fatter det,” siger Steen
Beck.
Det gør eleverne bare ikke nødvendigvis.
I stedet falder de fra, går på Facebook og
bliver mentalt og til sidst fysisk fraværende.

Så her skal der også bygges stilladser – adfærdsformende træningsbaner – anbefaler
Steen Beck, der for tiden netop tilbyder kurser i, hvordan det kan gøres.
Han fremhæver én af måderne: læring
uden lektier – at flytte forberedelsen ind i
undervisningen og træne eleverne i discipliner som planlægning, læsestrategier,
notatteknik og andre arbejdsrelaterede metoder.
”Her er vi jo inde i maskinrummets allerinderste. Hele vores gymnasiesystem er
bygget op omkring, at eleverne skal lave
lektier hjemme, men nogle af vores elever
kan faktisk ikke lave lektier, og andre har
simpelthen ikke fattet pointen i det; derfor
keder de sig røven ud af bukserne i timerne,”
beskriver Steen Beck.

”Det er en lavpraktisk løsning så nye, sårbare elever føler sig bedre tilpas på skolen,”
fortalte Ritt Sonnichsen og understregede,
at elever med tungere problemstillinger naturligvis ikke ”visiteres” til elevmentorordningen. Dem tager studievejlederen og andre
sig af.
Elevmentorerne er frivillige ressourcestærke piger, som studievejlederen og uddannelseslederen udpeger og ”parrer” med
de elever, som vurderes at have behov for
en hjælpende hånd i introfasen. Elevmentorernes opgave består af to ugentlige møder
med den nye elev, for eksempel i forbindelse
med fredagscafé eller lektiecafé, så vedkommende har én at støtte sig til socialt.
”De vigtigste huskeregler for elevmentorerne er, at de skal passe på sig selv, at der
er tale om en professionel relation, og at de
ikke skal stå til rådighed for flere daglige
eller natlige opkald,” sagde Ritt Sonnichsen
og gav samtidig udtryk for, at ordningen i
høj grad også kan komme mentorerne til
gavn.
”Det er en god udfordring for en ressourcestærk elev. Måske skal vi overveje at give
dem en udtalelse med om det, når de forlader skolen,” funderede hun.

Han og en kollega har netop gennemført
et projekt på Randers HF & VUC: ”Fra hjemmelektie til klasselektie”. Derfor ved han
det. Fænomenet lektier er uddøende i gængs
forstand og trænger til en meningsgivende
relancering.
”Men vi går stadig rundt som en høne,
der har fået kappet hovedet af uden at opdage, at den er død,” siger han.
Derfor kan man opleve forskellige absurde
scenarier udspille sig i klasserum anno
2011: For eksempel lærere, der lader som
om, eleverne har læst, selv om de udmærket
ved, at det ikke er tilfældet.
”Det er et kæmpe, kæmpe problem for
undervisningen,” siger Steen Beck.
Et problem, som ikke løses alene med
lektiecaféer og skrivefængsler.

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Uddannelsessekretærer Karina Rughaven, Birgitte Buch og Inge Nøhr Jepsen fra henholdvis HTX- og HHX-afdelingen på EUC Nord fortæller om erfaringerne med Lectio.
”I år er vores første år med Lectio
eksamensmodul. Vi sad ikke længe med
eksamensplanlægningen sidste år, før
vi blev enige om, at eksamensplanlægningen fremover skulle foregå i Lectio.
Det, at vi er en skole med 3 afdelinger,
har ikke været noget problem. Vi var
meget spændte på dette i forhold til
kommunikationen med XPRS, men alle
indberetninger og udmeldinger forløber
uden problemer.
Vi opdagede allerede fordelene ved
Lectio Eksamensmodul før jul, hvor der
skulle oprettes SRP prøvehold. Førhen
brugte vi lang tid på oprettelsen, men da
de nødvendige oplysninger nu allerede
ligger i systemet, oprettes prøveholdene
nemt pr. klasse med fag og vejledere for
hver elev.
Eksamensplanlægningsprogrammet
i
Lectio har været let at håndtere. Der

er selvfølgelig mange nye ting, men
Eksamensmodulet har været nemt og
brugervenligt at gå til. Vi har specielt haft
meget glæde af den grafiske oversigt
over al eksamensaktivitet. Det overblik
manglede vi i vores tidligere system.
Når vi har haft spørgsmål eller ønsker til
forbedringer, har vi ringet til supporten,
som har givet os den hjælp vi har
behøvet. Vi har kun haft små ønsker til
systemet, som f.eks. ønsket om en anden
form for automatisk tildeling af tider i
eksamensplanlægningsprogrammet.
Også verifikationssiden i Lectio har
været til stor hjælp. Her får vi præsenteret uoverensstemmelser og kan nemt
og hurtigt korrigere. Verifikationen giver
os derudover et overblik over, hvad
alle elever har af tidligere og aktuelle
prøver – herunder hvilke faste og mulige
eksamener eleven har, deres prioriterede
rækkefølge samt hvilke hold eleven er

udtrukket i. Det var fantastisk at denne
oversigt, som vi selv plejede at lave på
regneark, pludseligt var tilgængelig, med
direkte link til fejlretning.
Vi er spændte på offentliggørelsen af
eksamener, der i år skal foregå via Lectio.
Vi ser frem til ikke længere at skulle
bruge papir i denne fase. Det er rigtig
smart, at lærere og elever altid kan se
den opdaterede eksamensplan i deres
skema i Lectio, som de tjekker dagligt.
At skifte eksamensplanlægningssystem,
har været en positiv forandring. Generelt
synes vi, at det er gået rigtig fint, og vi er
spændte, men også sikre på, at alt nok
skal gå som planlagt til sommer.
Eksamensperioden er altid en travl tid,
men i år glæder vi os til at trykke på
knappen og udskrive vores eksamensbeviser.”

Opbygningen af Lectio
Grundmodul

Elevmodul

Studiemodul

Eksamensmodul

Time-fagmodul

• Skemaer

• Fravær

• Dokumenter

• Indberetninger

• Valgfagstilmelding

• Timeregnskab

• Karakterer

• Beskeder

• Planlægning

• Holdpakning

• Lærerløn

• Spørgeskemaer

• Grupper

• Skemavisning

• Time-fagfordeling

• Bogdepot

• Konsultationer

• Studieplan

• Beviser

• Skemalægning

I skoleåret 2010/11 anvendes Lectio af 154 skoler, hvoraf 127 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk

MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - E-mail: lectio@macom.dk - Web: www.macom.dk

Skemafri

For årgang 2012 (unge som fylder 18 i 2012) er betegnelsen sociale
medier en pleonasme: For dem er alle medier altid sociale, både fordi
alle medier har med socialt samvær at gøre, og fordi årgang 2012 deler
alle medier. Også dem, den voksne generation betragter som personlige.
Søren Schultz Hansen i ”Årgang 2012 – Socialliv og samvær i en tid med nye medier”.

Kendte brillerer mod
teenagemobning
Tekst: Mediehusetrubrik.dk

Red Barnets projekt BuddyGuard tilbyder nu professionel
hjælp til de mobningsramte teenagere. Og nu bakker brillefirmaet Prego op om antimobning sammen med tyve kendte
brillebærere. Blandt andre
Anne-Grethe Bjarup Riis,
som optræder med
markant brillestel
af alle danske teenagere
i danske optikehar oplevet mobning på
res vinduer den
internettet – det kaldes
kommende tid.
onlinemobning.

drinks

G&T
som
tropemedicin

Foto: Manuel Harlan

Cocktailen gin og tonic har fået en
renæssance. Englænderne har
kendt til G & T siden 1700-tallet,
hvor Britisk Ostindisk Kompagni
i Indien anbefalede den som et
middel mod malaria. Smagen
af kinin i tonic var så bitter, at de udsendte måtte
tilsætte deres yndlingsdrik
nummer 2 (efter teen), gin.
Ginens enebærsmag passer
godt til den bitre smag af kinin,
så en klassiker var født. Kininindholdet i tonic er dog meget mindre
end tidligere, så man nu må op på
at drikke 67 liter G&T for at undgå
malaria i troperne - om dagen. Prøv
den med en blid kvalitetsgin, No. 3
London Dry Gin, som nu er kommet
til Danmark – til ca. 400 kr.

57%

kunst

5

pund for
Shakespeare
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Det er såmænd ikke mere end 14
år siden, at Shakespeare’s Globe i
en tro kopi af et gammelt elisabe
thansk teater åbnede i London. Det
er på The South Bank tæt på det
sted, hvor det gamle The Globe lå fra
1599. I dag er teatret en sprudlende
teaterinstitution, som balancerer
imellem stor kunst og en smule leflen
for turisterne. De mest utålmodige
bliver dog sorteret fra, for forestillin-

gerne varer som regel 3-4 timer, og
mindst halvdelen af publikum må stå
op. Priserne er til at klare: 5 pund for
en ståplads og op til 37 pund for en
siddeplads. Køb billetter på forhånd
via nettet. Sommerens repertoire er
blandt andet Shakespeares “All’s well
that ends well” og “Much ado about
nothing”. Der spilles også om søndagen, hvilket er ualmindeligt i England.
www.shakespearesglobe.com.

ram

20 g

Rejse

forlystelse

Vægtløs i Göteborg

Krøl byen sammen
Der er godt nok taget patent på måder at folde bykort på, men til det
nemme overblik til personer uden udvidet origami-eksamen fås nu
Crumpled City-kortet. I det bløde, stærke, vandafvisende materiale
Tyvek, som uden videre kan proppes ned i den medfølgende lille taske eller din lomme. Placer det område, du er interesseret i, på din
håndflade, find vejen, og krøl kortet sammen, når du har brugt det.
Fås med byerne Paris, London, Rom, Milano, Berlin, Hamburg, Tokyo
og New York. Mål: 87 x 58 centimeter – vægt 20 gram. Saxo.com har
dem til 119,95 kroner.
www.pizzolorusso.com.

Henrykte hvin skal der nok være, når den
nye fritfalds-forlystelse AtmosFear i det
svenske tivoli Liseberg ved Göteborg suser
nedad med 110 kilometer i timen. Liseberg
har sikret sig mange rekorder med den
nye forlystelse. 146 meters højde gør den
til Nordens højeste af sin slags. Den er
samtidig verdens næsthøjeste fritfaldsforlystelse. Topfarten er mere end dobbelt
så stor som i Det Gyldne Tårn i Tivoli. Det
går således hurtigere end et almindeligt frit
fald, og derfor vil du få en fornemmelse af
at være vægtløs. 90 sekunder tager det at
komme til toppen. Men kun tre sekunder at
komme ned igen. God tur.
www.liseberg.se.

Mad

Informationsforstoppelse

MEDIER

Informationerne strømmer konstant til os gennem alle kanaler. Men
langt det meste er ligegyldigt. Kun meget lidt er nyttigt. Bestræbelserne på at skabe en slags overblik stjæles fra tiden til fordybelse.

Hummerfestival
Læsø har gjort friskfanget jomfruhummer til
et speciale, og højsæsonen for hummerfiskeri
er – meget passende – sammenfaldende med
skolernes sommerferie. Sæsonen topper med
en såkaldt jomfruhummerfestival. I år fejres
det delikate skaldyr den 6. august. Her dyster
kokke på Læsø i at lave den bedste hummerret.
Men jomfruhummer, købt på havnen i Læsø, der
bagefter marineres og får en tur på sommerhusgrillen, rækker såmænd rigeligt.
www.jomfruhummerfestival.dk.
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Så hvad kan du gøre?
• Skaf overblik over dine digitale vaner, og træf et aktivt valg med
hensyn til, hvornår du vil involvere dig i hvilke aktiviteter: e-mail,
nyhedsmedier, gennemgang af faglige kilder og så videre.
• Gennemgå dine faste informationskilder, og ryd grundigt ud i
dem, så du kun konsulterer de mest nødvendige.
• Når du således har begrænset tidsfråseriet og den tyngende
informationsmængde, skal du løbende prioritere: Læs kun det
absolut vigtigste. Brug din tid på at fordøje det. Undgå eller slet
resten.
• Og én ting til, som letter andres liv: Overvej, før du (videre)sender en e-mail, sender en sms eller et link til andre, om det nu er
strengt nødvendigt.
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OM
Hans-Henrik Ekner

Efterløn

– en ny begyndelse eller slutningen?

Illustration: Runa Steppinge
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Hans-Henrik Ekner er
Cand. mag. i dansk og geografi. Han har undervist på
VUC i Slagelse i 35 år, men
han går nu på efterløn.
Har desuden i 2009 udgivet ”Blot til lyst”, erotiske
fortællinger, ligesom han
også har været vindmøllefabrikant i perioden
1993-2003.

Debatten om efterløn raser i det danske land. Skal man have dårlig
samvittighed over at gå på efterløn? Hvad er egentlig meningen med
efterløn? Hvad er meningen med livet? Kronikøren ser efter 35 år som
VUC-lærer udfordringer og dilemmaer ved indgangen til efterlønnen.

O

m et halvt år går jeg på
efterløn. Det giver selvfølgelig anledning til
nogle overvejelser:
Er jeg nedslidt? Skal jeg være
det for at gå på efterløn?
For at kunne forstå mine bevæggrunde og min tvivl er det
nok nødvendigt, at vi får lidt
kendskab til et arbejdsliv – mit.
Jeg er født i 1949, og mit første
lønarbejde havde jeg som niårig
i et gartneri, hvor jeg samlede
løg. Daglønnen var 10 kroner.
Siden gik det slag i slag med
småjob som avisbud, mælkedreng, postbud og, da jeg fik
kørekort, chauffør. Mens jeg gik
på et forfærdeligt toårigt studenterkursus, arbejdede jeg i ferierne som jord- og betonarbejder. Da jeg var blevet færdig som
student, begyndte jeg at studere
dansk. Der var ingen adgangskrav, så selv om min studentereksamen var ringe, kunne jeg
bare begynde. Det var spændende i 69, og samtidig begyndte
jeg på det, der skulle blive min
”livsgerning”, at undervise. Først
musiksproglige studenter, som

skulle have en booster i matematik. Det gik rigtig godt. Så fik
jeg et job, hvor jeg underviste
tappedamer på Carlsberg – en
hel arbejdsuges, 42 timer, undervisning ad gangen. Det var
hårdt, men det gik godt.
Så i 1975 var der blevet åbnet
et voksenundervisningscenter i
Slagelse. Jeg søgte et job som
matematiklærer med den eneste
baggrund, at jeg havde en matematisk studentereksamen. Det
gik fint. Vores undervisningslokaler var den gamle fattiggård,
og vi lavede vores undervisningsmaterialer på en spritstencil, ellers var det kridt og tavlefærdighed, men undervisningen
var ikke ringere af den grund.
Indtil jeg fik min kandidateksamen i dansk og geografi, tjente
jeg mine penge ved at undervise
voksne, der skulle bruge en tiendeklasse i matematik. Jeg har
aldrig fået SU eller anden støtte.
Mine forældre betalte mine bøger, og resten af mine studieudgifter tjente jeg ved voksenundervisningen. Til alt held fik jeg
fast job på VUC, da jeg blev fær-

dig med mine studier. Jeg steg i
graderne og blev adjunkt og siden lektor på slutløn.
I alt har jeg undervist på VUC
i Slagelse i 35 år. Lidt bemærkelsesværdigt er det måske, at
jeg i de mange år aldrig har haft
en eneste fraværsdag.

Undervisning er
forførerkunst

I de første femten år havde jeg
både geografi og dansk, men da
jeg kunne se mit snit til det,
droppede jeg geografien, for den,
Gud elsker, gør han til dansklærer. Og jeg elskede det. Selvfølgelig kunne jeg godt en gang
imellem længes tilbage til matematikundervisningen. Matematik er jo også sprog, men
grammatikken er unægtelig meget mere enkel. Bare man respekterer lighedstegnet, kan det
ikke gå helt galt, og man kan
altid kontrollere, hvad der er
falsk og sandt. Det er ikke dårligt
vejr = det er godt vejr. Minus
gange minus giver plus.
Det at undervise i dansk er
noget helt andet. Der er ingen

visning et vist moment af entertainment. Man er, om jeg så må
sige, på scenen, og en time, hvor
man ikke har moret sig, er lidt
tvivlsom, medmindre alvoren
har været det, der tegnede oplevelsen. Men belønningerne er
også store, når det lykkes.
Jeg ved med mit intellekt, at
jeg har været god til at undervise. Mine kursister har klaret
sig godt, og de har altid givet mig
positiv respons, og frem for alt
de har fået etableret glæden ved
at læse, hvad mere kan man forlange? Alligevel har jeg, som
man vel gør det, når man tænker
lidt over tingene, ofte været i
tvivl om, hvorvidt jeg var fuldt
på omgangshøjde med de krav,
der stilles, været nervøs for ikke
at gøre det godt nok. At undervise er en ret ensom metier, hvor
man i vidt omfang er sin egen
kritiker, og man er hård ved sig
selv.

Hellere sælge pølser end
blot at være nogenlunde

Så kom gymnasiereformen, og
jeg kunne se, at den nye be-

kendtgørelse for dansk var fuldstændig urealistisk – man gav
os rustne, bøjede søm og en stak
rådne brædder og forventede, at
vi byggede et slot på nul komma
fem. Der er virkelig nogle, som
har fået pudset deres mindreværdskomplekser af med alle de
fine ord. Når man på et hold har
tre enlige mødre i begyndelsen
af tyverne, og mændene sidder
i spjældet, virker det mildest talt
barokt med et stileemne til eksamen med ordlyden: ”Skriv til
et almenkulturelt tidsskrift en
introducerende artikel om retoriske virkemidler”. Det ville blive
hårdt, og jeg var jo ikke blevet
yngre. Derfor valgte jeg at gå på
deltid. Det kostede selvfølgelig
på lønsiden, men til gengæld

blev lidt af arbejdspresset lettet,
så jeg stadig, på trods af reformen, kunne give mine kursister
en undervisning, jeg syntes, jeg
kunne stå ved. Nu er jeg så blevet 62 og går på efterløn. Det er
imidlertid ikke uden tøven, og
jeg kan forstå, at jeg også bør
have lidt dårlig samvittighed.
Mine kolleger siger: Hvorfor i
alverden går du på efterløn, du
er da ikke udslidt? Nej, svarer
jeg, men det er da bedre at gå i
tide, end at ens elever og kolleger synes, man burde være
stoppet for længe siden.
Er jeg udslidt? I fysisk forstand
er jeg det absolut ikke. Jeg spiller stadig en fornuftig turneringsbadminton, kan gøre mig
gældende på racercyklen og kan

Indlæg til KRONIK
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Kronik.
De skal maks. indeholde 14.000 enheder inkl. mellemrum.
Send dit indlæg til redaktionen på gymnasieskolen@gl.org
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resultater, man kan sætte to streger under, men der er selvfølgelig mere eller mindre kvalificerede læsninger. Der drejer det
sig om at bibringe de studerende
en kunstnerisk oplevelse og forståelse. Ofte har jeg stået med
elever, som dårligt nok har læst
en bog, og alligevel haft held til
at give dem en ahaoplevelse af
Karen Blixen, Harald Kidde eller
Boccaccio for ikke at tale om de
kanoniserede som Holberg og
Kierkegaard. Men det er krævende. Som dansklærer skal man
virkelig være engageret, inspirerende, og jeg fristes til at sige:
Forførende.
I en vis forstand er enhver undervisning samtidig et stykke
forførerkunst.
Ganske vist findes der lærere,
som er tilfredse, bare deres elever accepterer dem. Sådan har
jeg aldrig haft det. Der skal laves
en pagt mellem læreren og kursisten. En pagt, som gør sand
undervisning mulig. Kursisten
skal have tillid til læreren og, i
ordets positive forstand, respekt.
Samtidig indebærer god under-
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stadig give hustruen en god og
kraftig bedækning. Så nej, fysisk
er jeg ikke nedslidt. Psykisk da,
jeg ved ikke rigtigt, jeg står en
gang imellem og kigger efter
mine sutsko i dybfryseren, men
ellers går det nogenlunde. Men
nogenlunde er bare ikke godt
nok til at bestride det job, jeg
har, og kan jeg ikke det, har det
ingen gang på jord. En undervisningssituation, som ikke lykkes, er ganske ubehagelig, og
jeg forstår ikke de lærere, som
kan leve med det. Så ville jeg
hellere sælge pølser på Hovedbanegården.
Jeg føler altså, at tiden er moden til at lade yngre kræfter
komme til, og det er ikke, fordi
jeg er særlig storsindet, men
mere fordi tanken om at ende
som ringvrag er mig særdeles
ubehagelig. Jeg føler ganske enkelt ikke, jeg kan blive ved med
at leve op til de forventninger,
jeg har til mig selv. Og på den
måde har det mening at gå på
efterløn, også selv om jeg måske
ikke er nedslidt i gængs forstand.
Det er nærmest som en saltopløsning. Man kan blive ved med
at opløse salt indtil et vist punkt,
og så er opløsningen mættet.
Alligevel melder tvivlen sig.
Vil jeg kunne undvære den daglige kontakt med kursister og
kolleger, vil jeg komme til at
sidde længere i lænestolen, og
vil min hustru blive træt af at
have mig gående rundt uvirksom? Vil jeg få problemer med
at omstille mig til en tilværelse
uden dårlig samvittighed? Jeg er

At undervise er en ret
ensom metier,
hvor man i vidt
omfang er sin
egen kritiker,
og man er hård
ved sig selv.
trods alt opdraget til en lidt calvinistisk grundholdning om, at
straf og forsagelse er godt, og at
dårlig samvittighed og pligt er
en nødvendig livsomstændighed.
Vil jeg kunne læse en bog for
min fornøjelses skyld, og vil jeg
kunne sidde i solen med den
jazzmusik, jeg elsker, strømmende ud af højttalerne uden at
få dårlig samvittighed? Er jeg en
masochist, der tager varme brusebade, fordi jeg så godt kan lide
de kolde?

Hvem er jeg?

Jeg håber ikke, det bliver et problem, og tror det heller ikke. Jeg
plejer ikke at have problemer
med at holde sommerferie, plejer
at være god til at beskæftige mig
selv, men er bange for eventuelt
at blive lidt ensom. Når jeg snakker med efterlønnere, er der to
grupperinger: Dem, som fortryder det og lidt sent finder ud af,
hvor meget den daglige kontakt
med arbejdsmarkedet og det, at
der var brug for dem, egentlig
betød. De er ofte lidt flove ligesom de unge håbefulde landarbejdere, der i sidste århundrede
drog ind til storbyen for at finde
lykken, men ofte måtte vende
slukørede tilbage, berøvet deres

illusioner og måske sparepengene efter at have set lidt af storbyens lys.
Og så er der den gruppe, som
med klar stemme siger, at det
er det bedste, de har gjort i deres liv, og at havde de vidst,
hvor dejligt det ville blive,
havde de gjort det et par år før.
Hvilken gruppe hører jeg til? Jeg
er usikker nok til, at jeg har sagt
til min chef, at hun endelig må
ringe, hvis jeg kan hjælpe med
et hold, bare jeg ikke skal føre
dem til eksamen. En studiegruppe om erotisk litteratur er
jeg også frisk på.
Vi må overveje, hvad det er,
vi vil. For hundrede år siden var
det almindeligt, at man kom ud
at tjene som otteårig. I dag har
vi forlænget puberteten, til de
unge er omkring 25 år, og samfundet er jo ikke blevet fattigere
af det; tværtimod. Men i debatten lyder det som en naturlov, at
velstanden går fløjten, hvis folk
går på efterløn eller på pension
som 65-årige. Men hvor meget
ved vi reelt om det? Da jeg som
ung søgte studenterarbejde på
Bukh Maskinfabrik i Kalundborg, kiggede værkføreren lidt
op og ned ad mig, så sagde han

de bevingede ord: Der er altid
brug for kvalificeret fejning af et
plant gulv, kan du begynde på
mandag? I dag er der ikke brug
for sådan noget.
I de sidste to hundrede år har
vi ikke bestilt andet end at erstatte menneskeligt arbejde med
maskiner. Hvornår skal vi høste
belønningen, hvis ikke, mens
vi stadig er i live og har overskud til at etablere en meningsfuld tilværelse som veteraner?
Men selvfølgelig er der det problem, at vi lever så forfærdeligt
længe og længere og længere.
Måske er løsningen, at vi kapper
lidt af den sidste ende. Jeg har
aldrig brudt mig om, at vi altid
sjakrer med døden på livets betingelser, længere liv er altid
trumf. Det er ikke mærkeligt,
hvis Døden bliver sur, og at
hans arbejde til sidst bliver
grimt, når vi giver ham så dårlige arbejdsbetingelser. Jeg håber virkelig, jeg har modet til at
give Døden sit, når jeg føler, at
min tid som fuldgyldigt medlem
af samfundet er omme, men det
behøver jo ikke være, når mit
arbejdsliv er omme. Forhåbentligt har jeg mange gode år
endnu.

Indlæg til KRONIK
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Kronik.
De skal maks. indeholde 14.000 enheder inkl. mellemrum.
Send dit indlæg til redaktionen på gymnasieskolen@gl.org

TILMELD dig på www.linu.dk/seminarer
HVAD ER LINU?
Taleinstituttet Region Nordjylland har udviklet en ny platform kaldet LINU. LINU giver
mulighed for at designe, målrette og afvikle screeninger i dansk og matematik på en
hurtig og enkel måde. Du inviteres til seminar og nedenfor kan du se, hvornår vi er i dit
område. Og på linu.dk er der selvfølgelig meget mere information om vores nye platform.
Vi håber, du har lyst og interesse i at deltage i vores seminar. Tilmeldingsblanketten finder
du på linu.dk/seminarer, og seminaret er gratis.

• LINU seminar Kolding
24. maj 2011 - kl. 13:00

• LINU seminar Odense
08. juni 2011 - kl. 13:00
• LINU seminar Aarhus
14. juni 2011 - kl. 13:00

LINU.DK
For yderligere information
Kontakt Katrine Bak tlf. 9878 3068

“

En danskscreening me
d LINU har de seneste
år
været fast procedure,
når eleverne indskrives
.
De
r
er enkelte elever, hvor
jeg ikke vurderer, at de
t er
nødvendigt at screene
, men jeg vil tro, vi sc
reener
ca. 90%.

Straks efter screeninge
n har jeg , takket være
den
automatiske rapportg
enerering, mulighed
for at
tage en samtale med de
n enkelte elev med udga
ngspunkt i diagrammet.
Det er ideelt med de
n automatiske generering af
resultatet, fordi eleve
rne er
meget interesserede i
screeningens udfald.
Tove Marie Thomsen, Fre
de

rikshavn Produktionssk
ole

“

• LINU seminar Hellerup
25. maj 2011 - kl. 13:00

Vil du tjene penge
på at have penge
i banken?
Så skal du vælge
en lønkonto med
5% i rente
Mange mener, at man ikke får ret meget ud af at have penge i
banken. Men sådan behøver det ikke at være. Hos Lån & Spar kan
du som medlem af GL få Danmarks suverænt højeste rente på din
lønkonto. Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr.
på kontoen og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af
dine penge hver eneste dag. Også, når du ikke bruger dem.
Det er nemt at få mere at vide
Du får ikke bare mere på kontoen hos Lån & Spar. Du får en
bundsolid bank, som holder hvad den lover og som har fokus på dig
og de ting, som du synes er vigtige. Hvis du vil vide mere om, hvad
5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af vores
rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale
sig for dig at skifte bank.
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Ring:

Ring til en rådgiver på 3378 1979

Online:

Gå på glfordelsbanken.dk og vælg ’book møde’. Så
kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det
betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto.

SÅDAN FÅR DU 5%
PÅ DIN LØNKONTO
For at få den høje rente skal du
være medlem af GL og du skal
samle hele din privatøkonomi hos
Lån & Spar. LSBprivat®Løn får du
på baggrund af en almindelig
kreditvurdering. Rentesatserne
er variable og gældende pr. 8.
november 2010. Hvis du allerede
er kunde hos Lån & Spar, så
kontakt din rådgiver og hør,
hvordan du får 5% i rente på din
lønkonto.

Diskussion
Åbent brev om sprogstrategi

En snegl på vejen er tegn
på ...

I sproglærerforeningerne i de gymnasiale uddannelser, Gymsprog,
deler vi den bekymring, der er baggrund for nedsættelsen af
arbejdsgruppen angående national sprogstrategi. Vi finder, at
Danmark for at rette op på et meget betydeligt efterslæb reelt må
prioritere sprogområdet og ikke nøjes med at erklære sine hensigter herom. Det må således sikres, at sprog udbydes, og at sproghold
oprettes under forudsætning af den fornødne tilslutning hertil.
Danmark må stile højere, hvad angår fremmedsproglige kompetencer, for eksempel følge den norske model og ambitiøst stile mod
modersmål + 3 i stedet for at nøjes med modersmål + 1 eller 2. Sprogfagenes indhold af sprog og kulturel indsigt er hårde kompetencer.
Danskere skal være bedre til dansk, engelsk og en række fremmedsprog herudover, helst yderligere 2. En række fremmedsproglige kompetencer skal være til stede i rigt mål i befolkningen.
Danmark må ikke ende med en ensidig orientering blandt andet
betinget af manglende sproglige og kulturelle kompetencer.
Danmark bør gennemføre den europæiske referenceramme for
sprog i hele uddannelsessystemet af hensyn til sammenligneligheden af sproglige kompetencer på europæisk plan. Herved kan de
mange niveauer oversættes internationalt. Det var blandt andet
også hensigten med indførelsen af 7-skalaen og er derved en naturlig konsekvens heraf.
Kendskab til og forståelse af svensk og norsk i skolen må opprioriteres. Skriftlig dansk i gymnasiet bør styrkes, da skriftlig kompetence på modersmålet har afsmittende effekt på fremmedsprogene.
Hvad angår fortsættersprog, ville en væsentligt tidligere sprogstart
i grundskolen øge elevernes fortrolighed med sprogene.
Elever, der “kommer med” et sprog, skal kunne modtage undervisning heri og gå til eksamen i det, således at det tæller med i studentereksamen, det være sig for eksempel tyrkisk, arabisk, farsi,
russisk eller et andet sprog, som eleven har med. Undervisning i
modersmål og i dansk som fremmedsprog bør opprioriteres. Sprogene repræsenterer for Danmark en rigdom som skal dyrkes, ikke
kules ned, hvis ikke Danmark skal ende som et stort udkantsområde.
På hf og htx bør andet fremmedsprog genindføres.
Det er ikke holdbart, at Undervisningsministeriets fagligtpædagogiske tilsyn gennem fagkonsulenterne svækkes. Der er
således i flere fag enten ikke nogen fagkonsulenter, eller opgaven
varetages af personer uden faglig indsigt. Det er et alvorligt problem,
fordi den nationale standard dermed tilsidesættes. Der er stor fare
for en faglig devaluering, hvis ikke der er en samlende, rådgivende
og kontrollerende instans.
Det må overvejes at indføre et sprogtaxameter på gymnasierne,
således at skolerne stimuleres til at oprette sproghold. Fuld brugerbetaling på VUC for personer med en uddannelse har en negativ
indvirkning på mulighederne for oprettelse af sproghold og bør
afskaffes.

Jeg forstår ikke Gymnasieskolens netnyheder. Når
jeg skriver www.gymnasieskolen.dk, så forventer
jeg at blive mødt af en tekst, der har en uddannelsesmæssig og dagsaktuel relevans – ikke et oldtidsfund fra sidste år.
Som situationen er nu, er hjemmesiden en
parodi: I flere måneder har jeg nu kunnet læse at
”øget brugerbetaling på VUC er vedtaget”. Sikke en
nyhed. ”Nyheden” er fra 17. december 2010! Godt
nok er vi ikke så hurtige her i Holbæk, men nu tror
jeg nok, at vi har forstået budskabet. Må jeg i den
anledning spørge, hvornår redaktionen påtænker
at udskifte nyheden fra december 2010?

SVAR til Jan Havreland
Du har ret. Og vi er også ved at gøre noget ved det.
I første omgang vil de gamle nyheder i løbet af kort
tid blive fjernet fra forsiden og erstattet af fanebladet med pdf’en af den seneste papirudgave.
På længere sigt bliver hjemmesiden erstattet af
en helt ny og opdateret med nyheder, billeder (på
sigt forhåbentlig også levende), lyd – i det hele taget
mere livlig og state of the art end den nuværende,
som ikke er blevet ændret i efterhånden mange år.
At det har taget lang tid, er dels et ressourcespørgsmål, dels et spørgsmål om interne beslutninger, så vi ikke skal bruge tid og penge på at lave det
hele om en gang til.
Morten Jest
Chefredaktør

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. 23. maj kl. 14.00
på gymnasieskolen@gl.org
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Dansklærerforeningen ved Birgitte Darger,
Engelsklærerforeningen ved Hanne Askjær,
Fransklærerforeningen ved Frank Østergaard,
Italiensklærerforeningen ved Nina Bisgaard,
Japansklærerforeningen ved Andy Crichton,
Klassikerforeningen ved Katri Bügel Jørgensen,
Russisklærerforeningen ved Dorte Stig Madsen,
Spansklærerforeningen ved Aase Kledal,
Tysklærerforeningen ved Mette Hermann,
samlet i Gymsprog

Jan Havreland
Nordvestsjællands HF VUC
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Diskussion
Skvulp!
To steder i det seneste nummer af Gymnasieskolen (nummer
8, 5. maj, 2011) beskriver Marie Krarup Møller (MKM) sin
holdning til de gymnasielærere, der efter hendes mening
blander sig i elevernes privatliv. MKM kalder det sødsuppepædagogik og er chokeret over at tænke på den slags
lærere/skoler. Ligeledes går MKM i rette med min kronik
fra nummeret inden og mener, at dagens gymnasielærer
”bare” skal passe sit arbejde og undervise – og så må de
elever, der kan, følge med, resten ”finder noget andet at
lave”.
Jeg vil opfordre MKM til at læse min kronik en gang til,
og så ville hun – måske, måske ikke – se, at vi faktisk er
enige om målet: Nemlig at så mange som muligt skal have
en god oplevelse med at lære. Jeg synes dog, der også skal
være plads til de elever, som ikke lige er gearet til at være
faglige ud fra en tankegang om rummelighed – der findes
mange gode eksempler på glade mønsterbrydere.
Og misundeligt vil jeg sige, at det må være helt fantastisk,
ja nærmest eventyrligt, at arbejde på et gymnasium, hvor
man som lærer ikke skal forholde sig til andet end formidling af ens eget faglige stof. Gad vide, hvor mange gymna-

sielærere i dagens Danmark der kan sige sådan? Hvis jeg
skal tolke ud fra de mange frustrerede lærere, jeg dels møder
i min hverdag, dels læser om i herværende, så er det ikke
mange.
Som en sidste kommentar vil jeg tilføje, at også jeg har
gode pædagogiske minder fra min tid som befalingsmand
i forsvaret, minder og erfaringer, som jeg også trækker på
hver dag i min undervisning. Men det er tydeligt, at MKM
og jeg ikke var ved samme kompagni.
Lars Bjødstrup
Roskilde Tekniske Gymnasium

PSYKOLOGI

- LÆS DET PÅ DELTID
4 WEEKENDSEMINARER PR. SEMESTER
Psykologi på deltid kan læses på to måder;
som tilvalgsfag eller som enkeltmoduler:
I efteråret 2011 starter et nyt hold
Der udbydes to moduler:
• Socialpsykologi (BA-modul)
• Pædagogisk psykologi (KA-modul)
Studiestart:
1. sep. 2011
Ansøgningsfrist: 1. juni 2011
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I foråret 2012 udbydes:
• Personlighedspsykologi
(BA-modul)
Studiestart:
1. feb. 2012
Ansøgningsfrist: 1. nov. 2011

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION

Information: www.psykologi-deltid.aau.dk
Ansøgning: Efter- og Videreuddannelse
Tel. 9940 9420, evu@aau.dk
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09 Funktionerktt.i
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Elevernes indlæring gøres

lettere ved, at teksten er både
matematisk stringent og
sprogligt ukompliceret.
Bogen indeholder mange letforståelige
matematikanvendelser fra dagligdagen og
fra elevernes andre fag, og der er lagt stor
vægt på udnyttelsen af CAS-værktøjets
muligheder.
ISBN 978-87-571-2737-9

101103-1

9788757127379

HTX-Matematik 1 dækker
de obligatoriske emner på B-niveau.
Bogens mange opgaver/øvelser er
integreret i teksten.

03-05-2011

HTX–Matematik 1

Lene Jeppesen
Fagkonsulent
Uddannelsesstyrelsen

tilgang til matematik
undervisningen!

11:34:20

HTX–Matematik 1
Hans Sloth

nyttf.dk

101103-1_HTX_matematik1_omslag.indd 1

HTX-Matematik 2, der supplerer
A-niveauet, udkommer 2012.

HTXMatematik 1
Af Hans Sloth
Varenr. 71134-1
384 sider
Skolepris 400 kr.

05-05-2011 10:52:08

Kommer også som e-bog.
Se mere på hjemmesiden.
Læs mere på nyttf.dk/htx-mat

Nyt Teknisk Forlag
Se mere &
bestil på

nyttf.dk
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Skolepris er ekskl. moms og forsendelse og gælder kun ved køb hos Nyt Teknisk Forlag. Der tages forbehold for prisstigning og trykfejl.

I sidste nummer af Gymnasieskolen (5.
maj 2011) skriver Paul Jørgensen i et
indlæg om eksamen og historie på diskussionssiderne, at en fejl i læreplanen
og i vejledningen for historie B på hfenkeltfag trods henvendelse til Undervisningsministeriet ikke er blevet rettet.
Det er yderst beklageligt, når der
opstår fejl i styringsdokumenter. Der
opstod desværre en fejl i forbindelse med
udarbejdelse af hf-enkeltfag historie B i
afsnittet om Prøveform B. Fejlen bestod
i, at der havde sneget sig en sætning ind
om, at kursisterne skulle trække dagen
før med 3-timers forberedelse.
Denne sætning giver absolut ingen
mening, men blev desværre først opdaget
for sent. At rette i en lov eller et styringsdokument kræver en længere procedure.
Dog kan der nu oplyses, at læreplan og
fejlen i Prøveform B er rettet til: ”Det
ukendte prøvemateriale trækkes af eksaminanden før prøven, og der gives ca. 3
timers forberedelsestid, dog ikke mindre
end 3 timer, …”
Ændringen findes i den nyeste udgave
af hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.
Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse nr. 307 af 11. april 2011)
med bl.a. læreplanen i historie B (Bilag
11) kan findes på ministeriets hjemmeside. Se følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=136382
I øvrigt kan det oplyses, at vejledningerne til hf-enkeltfagsbekendtgørelsen
er under opdatering.
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Diskussion
To fremmedsprog til alle!
I Berlingske Tidende d. 10.5. skriver Christine Antorini,
Pernille Vigsø Bagge, Marianne Jelved og Johanne SchmidtNielsen, at de er nået til den indsigt, at ”Når det er så vigtigt,
at vi kommer i gang med en internationalisering af folkeskolen, er det, fordi vi skal ruste alle til at være en del af et
globalt samfund og arbejdsmarked”, og der er ”ingen
modsætning mellem en solid grunduddannelse i dansk,
historie og samfundsfag” og det at ”øge internationaliseringen”. Det globale arbejdsmarked ligger ikke i Danmark,
de fleste messer afholdes ikke i Danmark (men i Tyskland),
og hvis der ingen modsætning er mellem den solide grunduddannelse og mere sprog, hvorfor så nøjes med at lade
sprog være frivilligt?
Jeg håber ikke, at det skal gå rent galt for andet fremmedsprog, inden der sker noget fra politisk side. Tallene
taler deres tydelige sprog: Der er en klar og negativ udvikling! Flere og flere elever nøjes med at lære engelsk, for
andet fremmedsprog er ikke længere et krav. Elever er jo
ikke dumme; de ved jo udmærket, at det kræver en større
indsats at lære noget – og når valget står mellem arbejde
eller fritime, kan vi ikke bebrejde dem, at de tager fri! De,
der vælger et ekstra sprogfag, har formodentlig støtte hjem-

mefra; dermed fremmer forslaget tilmed en kedelig og
unødvendig social slagside. Jeg minder om, at elever i
”gamle” dage kunne have tre fremmedsprog i 9. klasse.
Jeg tror ikke på muligheder alene. Det nytter ikke at tro,
at man kan fremme fremmedsprog ved at indføre flere –
ganske vist sympatiske – muligheder, ved at indføre it og
sociale medier – endsige ved at opfordre fremmedsprogslærerne til at tage praktik i udlandet.
De samme partier foreslår desuden, at den solide basisuddannelse kan følges op med et par ekstra IB-gymnasier; der
er 10 offentlige samt nogle private IB-gymnasier. Det var et
meget uambitiøst forslag, i betragtning af hvor skidt det
også går for fremmedsprogsfagene i ungdomsuddannelserne. Ikke underligt, eftersom folkeskolen er fødekæden
til ungdomsuddannelserne!
Danmark vil gerne og har, som det lille land, vi er, et stort
behov for at opfylde målsætningen om, at ALLE BORGERE
skal undervises i TO fremmedsprog!
Sigrid Jørgensen
Medlem af GL’s hovedbestyrelse

Grønlands Selvstyre
Selvstyre
Grønlands
Læs mere på www.nanoq.gl
Læs mere på www.nanoq.gl
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E F t E ru d d a n n El sE
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Fokus på de
gymnasiale
uddannelser

gymnasiepædagogik
– didaktik eller ledelse

Master i gymnasiepædagogik er den eneste
masteruddannelse, som er målrettet direkte til lærere
og ledere på de gymnasiale uddannelser. Masteruddannelsen styrker dig fagligt og personligt og
giver dig fx kompetence til at:
❚ Analysere forandringer i elevkultur,
faglighed og skoleorganisation
❚ Diagnosticere problemer og formulere
løsninger
❚ Iværksætte, gennemføre og evaluere
udvikling
❚ Indgå i nye ledelsesfunktioner og
teamsamarbejde
❚ Søg nu og senest 20. juni
KONTAKT
Kontakt os på tlf. 65 50 31 31,
e-mail: mig@ifpr.sdu.dk,
eller gå ind på www.sdu.dk/mig

Forsk n in g sb as ErE t
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GL-E-KURSusnyt

GL-E-KURSER
Det nye kursuskatalog for 2011-12 finder
du vedlagt dette nummer af bladet, og alle
kurserne ligger nu på GL-E’s hjemmeside.
De faglige foreningers kurser ligger på GLE’s hjemmeside under Kurser i fag.
Bemærk, at en række kurser har tilmeldingsfrist tidligt, de første allerede i maj
og i løbet af sommeren.
Bemærk, at kontakt/tilmelding til de faglige foreningers kurser sker direkte til den
nævnte kontaktperson. Se info herom
under det enkelte fag på hjemmesiden.

IFPR-kurset Coaching af elever ifm.
større opgaver
Kursusdag: 13. oktober 2011, Odense –
frist 16.9.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.
Kommasætning – et gåhjemmøde
Kursusdag: 6. oktober 2011, København –
frist 16.9.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.

Kurser med tidlige tilmeldingsfrister (her
opdelt efter placering på hjemmesiden):

It i undervisningen
IFPR-kurset Virtuel undervisning
Kursusdag: 4. oktober 2011, HøjeTaastrup – frist 2.9.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.

Billedkunst
DPU-kurset Billedkunst og visuel kultur
Kursusdage: 8.september og 8. december
2011, København – frist 12.8.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.

Anvendelse af den interaktive tavle i
dansk og sprogfag
Kursusdag: 28. september 2011, Randers
– frist 9.9.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.

Historie
Latinamerikas udvikling – samfundsforhold og økonomi
Kursusdag: 6. oktober 2011, Middelfart –
frist 2.9.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.

Skoleorg./ledelse
Masterkurser fra IFPR
(Syddansk Universitet):
Tema Skolekultur – frist for 1A er 8.7.2011
og for 1B er 5.9.2011.
Tema Didaktik – frist for 3A er 8.7.2011 og
3B er 12.9.2011.
Tema Organisationsdesign m.m. – frist for
1A er 8.7.2011 og for 1B er 5.9.2011.
Tema Ledelse – frist for 3A er 8.7.2011 og
for 3B er 12.9.2011.
Tilmelding skal ske til IFPR, bettina.
ross@ifpr.sdu.dk.

Samfundsfag
Anvendelse af regneark i samfundsfag
Kursusdag: 21. september 2011, Aarhus –
frist 12.8.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.
Fagligt samspil
IFPR-kurset Fagligt samspil i gymnasiet
Kursusdag: 12. oktober 2011, København
– frist 26.8.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.
Almen pædagogik
IFPR-kurset Ny skriftlighed i praksis i hhx
og htx
Kursusdag: 26. september 2011, Odense –
frist 2.9.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.
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Kursusdag: 29. september 2011, Odense –
frist 9.9.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.

IFPR-kurset Læreren som vejleder
Kursusdage: Internat 6. + 7. oktober 2011,
Vejle – frist 2.9.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.
IFPR-kurset Det globale klasseværelse

IFPR-lederkurset Teori og praksis for
pædagogiske ledere
2 x 2 kursusdage (internat) i hhv. oktober
11 og januar 12, Middelfart –
frist 16.9.2011.
Tilmelding/info på hjemmesiden.
Medlemstilbud
Brug stemmen bedre
Kursusdag: 20. september 2011, København – frist 12.8.2011.
P.t. få pladser tilbage! Tilmelding/info på
hjemmesiden.

KURSER I FAGENE
Engelsk
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og
HF i samarbejde med The Royal Shakespeare Company, Stratford upon Avon.
Da der har været problemer med vores tilmeldingssystem via hjemmesiden, vil vi
bede jer melde jer direkte til kursuslederne på de enkelte workshopper. Hvis I allerede har tilmeldt jer, vil vi bede jer, for en
sikkerheds skyld, at bekræfte jeres tilmelding på kursusledernes mailadresser
senest 24.6.2011 for alle 3 workshopper.
Se beskrivelse på
www.engelskforeningen.dk og i GL’s
efteruddannelseskatalog. Bemærk den
tidlige tilmeldingsfrist!
Shakespeare workshopper
Formålet er at gøre deltagerne fortrolige
med, hvordan undervisningen i Shakespeares værker kan levendegøres.
Der vil blive afholdt tre workshopper i
landet. Kl. 9.30-15.30.
Randers HF og VUC, d. 20.9.2011,
Connie Nordholt, cn@randershfvuc.dk.
Faaborg Gymnasium, d. 21.9.2011,
Hanne Lundorff, lundorff@stofanet.dk.
Egedal Gymansium og HF d. 22.9.2011,
Mette Grønborg, mg-ef@post6.tele.dk.
25 deltagere pr. workshop.
Pris: 1.000 kroner.

Historie
Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk
historie efter 1989
Kursusudbyder: Historielærerforeningen
for Gymnasiet, region Fyn ved regionssekretær Poul Steiner Jensen.
Formål og indhold: Perioden efter 1989

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
23. maj kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

Fysik i øjenhøjde
Gymnasiets B- og C-niveau
Nyhed
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Fysik i øjenhøjde
157

Gymnasiets B og C niveau

I Fysik i øjenhøjde øser

Psykologi
Psykologi efter reformen 6: Fra forskning
til undervisning – hvad sker der i den
nyeste forskning?
Kursusudbyder: Danmarks Psykologilærerforening.
Formål: At integrere ny forskning i den
daglige undervisning.
Arbejdsform: Foredrag og workshopper.
Målgruppe: Undervisere ved ungdomsuddannelserne.
Tid og sted: Torsdag den 17. november kl.
10.00 – fredag den 18. november 2011 kl.
16.00.
Hotel Best Western Richmond Hotel,
Vester Farimagsgade 17,
1606 København V.
Pris: Med overnatning: 3.500 kroner.
Uden overnatning: 2.500 kroner.
Vi har desværre måttet regulere en anelse
på kursusafgiften i forhold til prisen i
GL-E-kataloget pga. ændrede hotelpriser.

07-04-2011
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Kurt Jakobsen af sin store
fysiske indsigt i et veloplagt og
inspirerende sprog, og han gør
det i øjenhøjde.
Bogen er spækket med opgaver, der
baserer sig på dagligdags iagttagelser,
og opfordrer til den undren og
nysgerrighed, der er selve grundlaget for
faget fysik. Denne bog må gøre selv den
mest tilbagelænede begejstret for faget.
Kurt Jakobsen er kendt af mange
undervisere for sit mangeårige
arbejde for faget fysik, bl.a. i
opgavekommissionen.
Dette arbejde har affødt denne
velskrevne og vedkommende
undervisningsbog til fysik i gymnasiet,
der kan anvendes på både B- og
C-niveau.

Nyt Teknisk Forlag

Fysik i øjenhøjde
Gymnasiets B- og C-niveau
Af Kurt Jakobsen
Varenr. 94005-1
244 sider
Skolepris kr. 223,50

Nyt Teknisk Forlag

Kommer også som e-bog.
Se mere på hjemmesiden.
Hent prøvesider på nyttf.dk/øjenhøjde

Se mere &
bestil på

nyttf.dk
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Tilmelding: Senest torsdag den 27. oktober 2011 til ss@frhavn-gym.dk.
Kontakt: Nærmere oplysninger om kurset
hos Sonja Schoubye, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus, 9840 1919/
6127 6560 eller ss@frhavn-gym.dk.

Udkommer
juni 2011
energi
3 Varme og

3.3 Nyttevirkning
ekapacite
3.2 Specifik varm
(varmefylde)

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

har i undersøgelser af eksamensmaterialet i historie vist sig underprioriteret. Dette efteruddannelseskursus har som målsætning at binde perioden efter 1989
sammen med den kolde krigs tid for at tilføre soliditet til behandlingen af den
allernyeste tid.
Programmet i overskrifter
9.30: Nyt fra Historielærerforeningen.
10.00: Kristine Midtgaard: Menneskerettigheder og demokrati.
12.30: Thomas Wegener Friis: Militær og
sikkerhed.
14.30: Poul Steiner Jensen: Undervisning
i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
efter 1989.
Målgruppe: Undervisere på ungdomsuddannelserne.
Undervisere: Kristine Midtgaard, Thomas
Wegener Friis og Poul Steiner Jensen.
Tid og sted: 29. august 2011.
Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11,
5240 Odense NØ.
Pris: 400 kroner.
Tilmelding og kontakt: Senest 22. august
2011 til
poul.steiner.jensen1@skolekom.dk.
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MINDEORD
Udgivelse og deadline
for de næste numre
10 Deadline: 23. maj kl. 14.00
Udkommer 1. juni

Gymnasieskolen modtager mindeord.
De skal maks. indeholde 2.400 enheder
inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen
senest mandag d. 23. maj kl. 14.00 på
gymnasieskolen@gl.org

11 Deadline: 6. juni kl. 14.00
Udkommer 16. juni

Birgitte Knuhtsen 1945-2011

12 Deadline: 8. august kl. 14.00
Udkommer 18. august
13 Deadline: 22. august kl. 14.00
Udkommer 1. september
14 Deadline: 5. september kl. 14.00
Udkommer 15. september
15 Deadline: 19. september kl. 14.00
Udkommer 29. september
16 Deadline: 3. oktober kl. 14.00
Udkommer 13. oktober

Beskeden om, at vores ven og kollega
Birgitte var død, kom som et chok for os. I
godt halvandet år havde hun nydt sin nye
pensionisttilværelse, og vi havde alle
indtryk af, at hun stortrivedes ved det. Men
omkring den første februar konstateredes
kræft, og i løbet af ganske få uger måtte
hun give op over for sygdommen.
I 1976 blev Birgitte ansat ved Aarhus
Katedralskole i fagene engelsk og tysk.
Begge faggrupper har altid kunnet nyde
godt af hendes omfattende og ”opdaterede”
faglige viden, hendes indsigt i tyske og
engelske sociale, kulturelle og ikke mindst
litterære forhold. Birgittes glæde ved sine
fag, ved sproget og litteraturen og begej-

stringen for at formidle en viden kom
tydeligt til udtryk i hendes smittende
entusiasme i forholdet til os som kolleger
og ikke mindst til de mange hold af elever,
som gennem 35 år fik lov til at møde
hende.
Birgitte var et meget alsidigt musisk
menneske med en udtalt nysgerrighed efter
at ville vide og opleve mere uden for de
kendte skolecirkler. I mange år gik hun
sammen med Poul-Henrik, ægtemanden,
til korsang og kastede sig senere med
samme seriøse holdning over bridgespillet,
hvor hun hurtigt lærte at overtrumfe sine
mandlige kolleger. Birgitte var levende og
i konstant bevægelse. Hun var morsom og
underfundig. Det var befriende, når hendes rappe og altid rammende, lettere ironiske replik punkterede en opblæst og
selvhøjtidelig diskussion. Med sin smilende og afvæbnende latter evnede hun at
skære ind til benet og hele tiden sætte
tingene i det rette perspektiv. Denne evne
har skolen mærket på mange områder, idet
Birgitte med iver varetog en række forskellige udvalgsarbejder og gennem en
årrække var formand for det Pædagogiske
Råd.
Vi vil i vores skolehverdag ofte minde

Gør det sunde valg
nemt for jeres elever
Øger man tilgængeligheden af rent frisk
koldt vand med en drikkevandskøler, stiger
koncentrationsniveauet. Eleverne får derved
de bedste muligheder for en god præstation.

BESTIL materiale om vores drikkevandskølere
udviklet specielt til skoler på aqualine.dk

aqualine.dk
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hinanden om, at vi har været kolleger med
Birgitte. Hun har i den grad helt naturligt
været med til at sætte sit præg på skolen.
Kolleger og elever vil huske hende for
hendes dygtighed, imødekommenhed og
smittende engagement.
Vores tanker går naturligvis også til
Poul-Henrik, som hun har delt sit liv med
siden gymnasietiden, og til deres tre

voksne døtre, Dorthe, Mette og Astrid – til
svigersønnerne og børnebørnene.
Æret være Birgittes minde.
På kollegernes vegne
Inga Basten, Lizzie Andersen og
Jørn Ørum Hansen
Aarhus Katedralskole

LB-FONDEN til
ALMENVELGØRENDE
FORMÅL
14. uddeling 2011
Det er fondens primære formål at yde
støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål
til gavn for undervisningsområdet.
Der vil blive lagt vægt på, at støtten ydes
til projekter, som sigter mod at skabe
pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv.

Seniorcamp på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø
Seniorcamp er en sommerhøjskole om naturvidenskabelige emner.
Vi skal blandt andet høre foredrag om videnskaben bag sushi, moderne
stamcelleforskning, platoniske legemer og forskning i klimaændringerne.
Vi skal også selv lave naturvidenskabelige eksperimenter i laboratorierne.
Der vil være god tid til at nyde de smukke omgivelser, og vi skal på
rundvisning på det gamle Akademi og på sejltur på Sorø Sø.
Campen foregår d. 7. – 10. juni 2011 på Mærsk Mc-Kinney Møller
Videncenter i Sorø med indkvartering på Talenthotellet.
Læs mere på hjemmesiden www.sciencetalenter.dk,
Tilmelding: senest den 27. maj via vores hjemmeside
www.sciencetalenter.dk under ”tilmelding” eller ved at sende en
mail til vores sekretær Dorthe på mail@sciencetalenter.dk

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø

Der er i 2011 1 million kroner til uddeling i én stor og en række mindre portioner.
Fondsbestyrelsen har besluttet, at årets
hovedtema er:
Hvad skal institutioner og uddannelsessteder gøre, når målet er at få alle med?
Hovedtemaet medfører ikke, at ansøgninger om andre emner udelukkes.
Uddeling finder sted i december 2011.
Ansøgningsskema skal rekvireres på
www.lb.dk og indsendes senest 15.
september 2011 til:
LB-FONDEN
Lærerstandens Brandforsikring G/S
Farvergade 17, 1463 København K.
Gerne som mail til ibt2@lb.dk
LB-Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet
i 1997 af Lærerstandens Brandforsikring G/S.

FRA LÆSER TIL LÆSER
Her kan indrykkes ikke-erhvervsmæssige annoncer samt salg af lejligheder,
huse og grunde. Maks. 40 ord plus overskrift. Teksten (helst pr. e-mail til
gymnasieskolen@gl.org) samt betalingen
kr. 150,- inkl. moms (indsat på bladets
bankkonto i Danske Bank 4180-3119416-264) skal være på redaktionen
senest dagen før deadline (se deadlines
andetsteds i bladet eller på
www.gymnasieskolen.dk).

”Hele gymnasiet danser salsa”
Et kulturelt og medrivende koncept med foredrag og salsadans
til fællestimearrangementet og orkestret Latin Dance Band
til gymnasiefesten.
Gymnasieskolen • #9 • 2011
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Se videoen på YouTube og Facebook
Læs mere på: www.latindanceband.dk
Kontakt: mail@latindanceband.dk Mobil: 22895140

Nerja – Andalusien
Feriebolig 100 m2 til leje. Seks sovepladser. Panoramaudsigt over middelhavet.
Fælles swimmingpool. 300 m til havet.
3 solterrasser. Aircondition. Ideelt til
strand, cykling, golf, vandreture mv.
Stadig ledige uger i sommerferien!
7452 1961 eller 3214 7395.
www.casa-louisiana.dk

Samsø ferielejlighed

Ferie i Tyrkiet

Gammel skånsk hus til salg

SAMSØ. Hyggelig, lys ferielejlighed, 4
pers. på stor gård fra 1911. Skøn badestrand i Sælvigbugten 3 km, golf 4 km,
Stauns Fjord 2 km.
Sommerferien: 3.500 kr./uge, uden for
sæson efter aftale. Stor, gammel have,
bålplads, bordtennis m.m.
www.agerupgaard.dk
8659 3509
cecille@live.dk

Lækker ny lejlighed (4 senge og 2 altaner) i hyggelige omgivelser i gammel appelsinplantage udlejes. Swimmingpool i
fælles have. 1 km til stranden. Gode muligheder for både bade-, kultur- og naturoplevelser. Pris 2.800/uge. Kontakt
Marianne på
2170 8774 eller
neerborg@hotmail.com.

Fritliggende gammel villa med veranda
på 1.400 m2 grund beliggende i en landsby i det nordøstlige Skåne. 1½ time fra
broen. 2½ time med offentlig transport
fra København. Stort hus med 4 værelser og stor uudnyttet tagetage. Køkken
og bad er renoveret. 35 m2 stort udhus
med blandt andet snedkerbord og plads
til en gris. Kommunalt vand og afløb.
Smuk natur. Pris 475.000 DKK.
kvik@get2net.dk

Skagen/Kandestederne
Sommerhus på
Norddjursland
I ugerne 26, 27 og 29 udlejes lyst og
godt beliggende arkitekttegnet sommerhus ved Store Sjørup. 3 værelser
og lys stue, alle med udgang til terassen
og den 1.800 m2 store naturgrund. 500
meter til stranden. Meget begrænset
trafik, men mange larmende fugle.
2.800 kr. pr. uge, inkl. forbrug.
l.bennedsgaard@ost.tele.dk

Hus ved København og
sommerhus ved Vig til leje
Dejligt hus med 6 sovepladser og alle faciliteter, 8 km fra Københavns centrum
og tæt på strand udlejes i ugerne 27,
28, 29, 30 for 5.300 kr./uge.
Sommerhus ved Vig, 75 kvm, 6 sovepladser, 100 m fra Lammefjorden, udsigt over marker, udlejes uge 27, 29, 30.
Pris pr. uge: 3.800 kr.
2244 9717
ninamajanielsen@yahoo.dk

Sommerhus med øst- og vestvendt terrasse beliggende i klitnatur og ugeneret
af naboer til leje i ugerne 21-25 og 3435. Fredet naturområde. Udsigt til Rå
bjerg Mile. Seks sengepladser.
Pris: fra 2.700-3.200,- + forbrug.
annak@hotmail.dk

REJSEANNONCER

STUDIEREJSER I EUROPA
OPLEVELSE
FORANDRING
SAMARBEJDE
NY VIDEN

BARCELONA
LONDON
BERLIN
PRAG
LISSABON
MADRID
ROM
PA R I S
MALAGA
DUBLIN

Vi koncentrerer os om rejsens
planlægning og gennemførelse,
- så du kan koncentrere dig om
det faglige indhold

- ALLE EUROPÆISKE BYER

www.grupperejsebureauet.dk – tlf.: 4494 6090

- det er os du kommer tilbage til…

Studierejser med Team Benns

Cahors/Sydfrankrig
Berlin
7765
Berlin

kr.kr. 1.335,fra
770

fra kr.

765

1.335
CeskyRaj
Raj (Action
eller ski)fra kr.fra kr.1.395
Cesky
6 dg./3nt.
- Erfaring/tryghed
- Bedste priser
- Flest rejsemål
- Flest studiebesøg
- Gør arbejdet for dig
Kontakt:
65 65 65 62

Prag 66 dg./3
dg./3 nt.
Prag
nt.

fra kr.
1.055
fra kr.
1.109

Tyskland6naturcamp
Krakow
dg./3 nt.

fra kr.
1.430
fra kr.
1.190

Krakau 6 dg./3
nt. nt.
Warszawa
6 dg./3

fra kr.
1.125
fra kr.
1.250

Warszawa66dg./3
dg./3 nt.
nt.
Budapest

fra kr.
1.125
fra kr.
1.315

Budapest6 6dg./3
dg./3nt.nt.
London

fra kr.
1.110
fra kr.
1.605

NYT:VIVITILBYDER
TILBYDER
OGSÅ
LONDON!
NYT:
OGSÅ
BORNHOLM!

Kontakt os: www.vm-rejser.dk
36 98 19 39 & 75 16 42 15
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Veludstyret renoveret hus i middelalderby. Have med sydvendt stor udsigsterrasse. Meget smuk natur. Gode
indkøbsmuligheder, markeder og gode
restauranter i byen og omegn. Samt
stor swimmingpool i byen. Centralt for
mange seværdigheder, slotte, grotter
flodsejlads samt golf.
Se yderligere beskrivelse og billeder af
huset på www.feriehuscahors.dk
Udlejes 14/5-2/7 og 6/8-1/10.
Pris fra kr. 2.600.- til kr. 3.100.- pr. uge.
brokmose@post1.dknet.dk
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Studierejser 2011

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.
Kombinerer studietur og undervisning.

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

Studierejser - 70 22 88 70 - www.alfatravel.dk

Istanbul med fly
6 dage / 5 nætter

3.350,-

flersengsværelse
på hotel, fra kr. ......................
Top 3 studiebesøg:
- Skolebesøg - Møde med imam
- Virksomhedsbesøg, f.eks. Hyundai

SpecialiSt i grupperejSer

Rejs med Turkish Airlines og I får:
- 30 kg bagage + 8 kg håndbagage
- Gratis mad & drikke ombord
- Direkte flyvning København – Istanbul t/r

Tlf.: 7022 0535 - hol@kilroygroups.dk

2.595
fra 2.295 Edinburgh... fra
...
on
nd
Lo
95
1.6
fra
..
n.
Berli
2.695
fra 2.295 Barcelona... fra
...
ow
ak
Kr
95
2.0
fra
Paris...
95
2.350 Firenze... fra 2.6
fra
...
am
rd
ste
Am
95
2.1
Dublin... fra
2.695
fra 2.495 Istanbul... fra
...
m
Ro
95
2.1
fra
.
n..
ie
W

.............................mange andre destinationer...................................
Priserne inkluderer fly t/r og 4 nætter med morgenmad (Rom dog excl. morgenmad)
Alle priser baseret på rejse i september-oktober 2011

Tlf. 7020 9160 |

info@sbTours.dk | www.sbTours.dk

RUNDREJSE – KLASSISKE SICILIEN: September 2011
For pensionistmedlemmer samt ledsagere
Arrangør: Henning Lange, medlem af GL’s pensionistudvalg, i samarbejde med Kulturrejser-Europa.
Tidspunkt: 17. september–24. september 2011.
Flyrejse: Fra København til Catania t/r med Cimber. Udrejse kl. 15:50. Hjemkomst: 23:20.
Pris pr. person: 9.195 kr.
Tillæg for enkeltværelse: 1.585 kr.
Rejseleder: Kulturrejser-Europa benytter altid dansktalende rejseledere, og hvor det er
påkrævet, lokale, engelsktalende guider. Rejselederen møder deltagerne i ankomstlufthavnen og er med rundt på hele turen.
Prisen inkluderer: I den opgivne pris er inkluderet flyrejsen t/r, ophold på fire forskellige
hoteller, alle transporter, udflugter ifølge program, 7 x morgenmad, 5 x middage, 1 x vin
smagning. Dansktalende rejseleder.
Prisen inkluderer ikke: Drikkevarer, enkeltværelsestillæg, administrationsgebyr på 75,pr. person og brændstoftillæg Cimber på 190 kr. pr. person, afbestillingsforsikring og
rejseforsikring. Kulturrejser-Europa er behjælpelig med at tegne disse forsikringer. Entréer er ikke inkluderet og ligger på ca. 55 € pr. person, hvis under 65 år. Bemærk: Mange
steder er der rabat på/gratis entré for personer fyldt 65 år – husk at fremvise pas.
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Palermo
Monreale

Detaljeret program: Et detaljeret program for rejsen kan findes her:
www.kulturrejser-europa.dk/italien/eu/klassiske-sicilien/dagsprogram/

Corleone

Deadline for tilmeldinger: 10. juni 2011. Tilmeldinger sker direkte til Kulturrejser-Europa
på telefon 88 33 62 46. Oplys gerne i bestillingsøjeblikket, at du rejser med Henning Lange.

Agrigento

Bemærk venligst: Man skal være indstillet på længere busture (jf. dagsprogrammet), og
at vi ikke bor centralt i byerne, men på typiske sicilianske hoteller af god standard og med
dejlige udendørsarealer.

Sant’Alessio Siculo

Cefalú
Piazza Armerina
Caltagirone

Taormina
Etna
Catania

Siracusa
Noto

STILLINGER

Ørestad Gymnasium er et moderne gymnasium der udforsker nye veje i undervisningen af unge. Gymnasiet, der har
eksisteret siden 2005, profilerer sig inden for medier, kommunikation og kultur og har ca. 1050 elever og 105 lærere.
Ørestad Gymnasium lægger i ganske særlig grad vægt på disse værdier: Læring, Anerkendelse, Kreativitet.

Vicerektor
og Uddannelseschef
Vicerektor

Uddannelseschef

Du har lyst og mod på at engagere dig i Oeg’s ambitiøse
udviklingsplaner Du bliver stedfortræder for rektor og indgår i vores ledelsesteam, og du får selv mulighed for at
påvirke den endelige ansvars- og opgavefordeling i ledelsesteamet, når vi sætter os sammen i august.

Du har lyst og mod på at engagere sig i Oeg’s ambitiøse
udviklingsplaner. Du indgår i vores ledelsesteam, og du
får selv mulighed for at påvirke den endelige ansvars- og
opgavefordeling i ledelsesteamet, når vi sætter os sammen
i august.

Vi forventer, at du er en erfaren leder og underviser, der
kan dokumentere markante resultater skabt ikke mindst,
fordi du formulerer klare mål og etablerer gode rammer
– ansvaret for at nå målene uddelegerer du, og du er efterfølgende i en tæt dialog, hvor du følger op på fremdrift i
arbejdet. Har du efteruddannet dig i ledelse, er det positivt.

Vi forventer, at du er god til personaleledelse, og at
du kan magte ansvaret for egne arbejdsområder, og at
du kan sikre den rette balance mellem effektiv drift og
innovation.

Vi ønsker en vicerektor, der kan være garant for den
daglige drift bag en udadvendt rektor, har indblik i økonomistyring, har sans for driftens organisering, og som evner
at udvikle effektiv drift i en innovativ skolekontekst.
Du hviler i dig selv, har en naturlig autoritet, kommunikerer motiverende og er en dygtig udvikler og leder af
pædagogisk administration.

Vi ønsker en uddannelseschef, der er motiveret af at
arbejde med pædagogisk udvikling i et innovativt perspektiv, og som gør det med afsæt i overblik og flair for
pædagogisk administration.
Du hviler i dig selv, har let ved at omgås lærere og elever,
og du gør det på en åben og imødekommende måde – og
med kant, hvis det er relevant.

Vi tilbyder: Ansættelse og aflønning efter relevant overenskomst gældende for staten. Indplacering og løn forhandles på grundlag
af dine konkrete erfaringer. Vicerektorstillingen med et udgangspunkt i en årlig løn på kr. 555.000 + pension og for
stillingen som uddannelseschef henvises til GL-overenskomstens bilag 7 om pædagogiske ledere.
Du kan få flere oplysninger om gymnasiet på www.oerestadgym.dk. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte rektor
Allan Kjær Andersen på telefon 2464 1344 eller direktør Steen Vidø, Mercuri Urval A/S på telefon 2441 4060.

Gymnasieskolen • #9 • 2011
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VUC Roskilde
søger hf-lærere

VUC Roskilde

Køge - Greve - Roskilde

Ved VUC Roskilde vil der pr. 1. august 2011 være 3-4
ledige stillinger samt et par årsvikariater ledige på
HF-afdelingen inden for fagkombinationerne dansk,
engelsk, matematik, samfundsfag, biologi og kemi.
Vi er interesserede i ansøgere både med og uden
pædagogikum.
VUC Roskilde har 3 afdelinger i hhv. Roskilde, Køge
og Greve med enkeltfags-hf på alle 3 afdelinger samt
2-årigt hf og GSK på Roskildeafdelingen.
Læs mere om os på www.vucroskilde.dk.
Lønnen aftales ud fra gældende overenskomst med
mulighed for individuelle tillæg.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til hfuddannelsesleder Finn Krog, tlf. 2119 1067.
Ansøgning med relevante bilag stiles til forstander
Anette Holst på vucroskilde@vucroskilde.dk,
VUC Roskilde, Læderstræde 4, 4000 Roskilde.
Ansøgningsfristen er d. 26. maj med forventede
ansættelsessamtaler i uge 22.

Inspektor(er) ved
Københavns Voksenuddannelsescenter, KVUC
Vi søger 1-2 pædagogisk/administrative inspektorer til hf-området med ansættelse pr. 1.
august 2011.
Fra næste skoleår udvider KVUC med en nyindrettet bygning i Sankt Petri Passage 1, som
sammen med Vognmagergade 8 skal være rammen om en vækst i vores aktivitet i løbet af
de næste to år.
Arbejdet som inspektor vil blive udført i tæt samarbejde med uddannelseschefen samt med
de øvrige inspektorer, og arbejdsopgaverne fastlægges nærmere sammen med disse.
Arbejdsopgaverne vil omfatte:
Personaleledelse – dialog og samarbejde med lærere, studievejledere og administration
Eksamensplanlægning
Kvalitetssikring og evaluering
Skemalægning
Kontakt til kursister/kursistråd
Løntimeregnskab
Sagsbehandling og træffetid
Der er knyttet en undervisningsforpligtelse på hf/gsk til stillingen.
Man må være indstillet på skiftende arbejdstider og i perioder, ikke mindst under eksamen,
lange dage.
Vi søger personer:
• der har erfaring med gymnasial undervisning
• har gode samarbejdsevner
• kan bevare overblikket og skabe resultater
• er udadvendte og gode til at kommunikere
Du kan læse om vores værdigrundlag og vision samt om vores tilbud og tilrettelæggelser på:
www.kvuc.dk.
Yderligere oplysninger fås hos uddannelseschef Inge Margrethe Clausen, tlf.: 8232 6662
eller hos inspektor Karin Rosenmejer, tlf.: 8232 6664.
Ansøgning med CV og relevant dokumentation (i papirudgave) stiles til rektor Søren Fersløv
Andersen og sendes senest 5. juni med almindelig post til
Uddannelseschef Inge Margrethe Clausen
KVUC, Vognmagergade 8, 1120 København K
Opslået: 19. maj 2011
Udløber: 6. juni 2011

Gymnasieskolejob.dk er Gymnasieskolernes Lærerforenings
egen jobportal. Her kan du oprette din personlige jobagent,
som finder de jobannoncer, der passer præcis til dig og
dine kvalifikationer.
Jobagenten sender dig løbende e-mails med links til de
jobannoncer, der er relevante for dig og dine ønsker.
Opret din personlige jobagent på bare 30 sekunder.

LET DIN JOBSØGNING
MED EN JOBAGENT
Opret derfor en jobagent på www.Gymnasieskolejob.dk

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 specialisters faglige organisationer.
Deltagelsen i Profiljob.dk netværket betyder, at du
ikke alene kan modtage dine karriere-relevante jobannoncer 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.
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Mere end 25.000 jobsøgere har allerede oprettet deres
personlige jobagent i Profiljob.dk netværket.

partner i profiljob.dk netværket

07/01/08 11:36:51

Glæd dig til dit nye job
blandt engagerede kolleger
Roskilde

Ansøgningsfrist
27. maj 2011 kl. 12.00
Samtaler afholdes i uge
23 og 24
Tiltrædelse
1. august 2011
Kontakt
Uddannelseschef Marianne Munch
Svendsen (8852 3231/ms@rhs.dk)
Ansøgning sendes til
ansoegning@rhs.dk med
”Handelsgymnasiet” i emnefeltet
Alle interesserede ansøgere uanset
alder, køn, race, religion og etnisk
tilhørsforhold opfordres til at søge
Læs mere om Handelsgymnasiet
på www.rhs.dk

nasiet

e til Handelsgym

ger underviser
Handelsskole sø

Dine nye kolleger på Handelsgymnasiet brænder for deres fag og for at formidle det til
unge mennesker på en måde, der får entusiasmen til at blomstre. De arbejder i teams
i et moderne og dynamisk miljø, der er kendetegnet ved høj faglighed, gode faglige og
personlige udviklingsmuligheder og et spændende studiemiljø i udvikling.
Handelsgymnasiet udgør sammen med de øvrige uddannelser på Roskilde Handelsskole
en familievenlig og fleksibel arbejdsplads blandt engagerede kolleger, elever og studerende.
Tonen er præget af respekt, dialogen er åben og ærlig. Beliggenheden er i top med
kort vej til motorvejsafkørsler og gode busforbindelser til og fra Roskilde Station.
Vi søger undervisere til fagene it, matematik, international økonomi, virksomhedsøkonomi og afsætning. Du kan blive en del af vores Handelsgymnasiums teams,
hvis du:
– kan motivere og skabe klassekultur hos vores elever
– er ansvarsbevidst og selvstændig – og en god holdspiller
– har en solid faglig ballast og passion for et eller flere af fagområderne
– har en kandidateksamen opnået ved universitet eller handelshøjskole
– har relevant erhvervserfaring i erhvervsrettede fag og eventuelt
undervisningserfaring
– har lyst til at bruge og eksperimentere med it-pædagogiske værktøjer
i undervisningen
– holder dig løbende opdateret om udviklingen inden for dit fag.
Løn- og ansættelsesvilkår:
Vi søger undervisere til fastansættelse på fuldtid og til midlertidige orlovsstillinger. Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem
Finansministeriet og den pågældende organisation.
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Uddannelsesledere
Ved Århus Statsgymnasium vil der pr. 1. august 2011 være to ledige stillinger
som uddannelsesledere. Skolens ledelse står over for et generationsskifte, og
desuden udvides ledelsen, således at den herefter kommer til at bestå af tre
uddannelsesledere, en administrationschef, en vicerektor og rektor.
Århus Statsgymnasium er et velfungerende gymnasium, som efter sommerferien har ca. 840 elever og ca. 90 ansatte. Vi lægger i hele
organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som
elever.
Vi søger to uddannelsesledere, som
– har et stærkt pædagogisk engagement
– har mod til at påtage sig lederrollen
– har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt og på medarbejdernes faglige og pædagogiske udvikling
– trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør
Teamledelsens samlede arbejdsopgaver vil omfatte såvel udvikling som drift, herunder blandt andet personaleledelse,
kompetenceudvikling, eksamensplanlægning, skemalægning, elevkontakt samt intern og ekstern kommunikation. Den endelige
arbejdsfordeling vil ske i samarbejde med hele ledelsesteamet, når stillingerne er besat.
Der er tale om fuldtidsstillinger med tilknyttet undervisningsforpligtelse. Ansøgerne skal derfor have undervisningskompetence inden
for et eller flere fag i gymnasiet.
Du kan læse mere om skolen på www.aasg.dk. Desuden er du meget velkommen til at kontakte rektor Dorte Fristrup for yderligere
oplysninger på tlf. 8615 8955 eller mobil 2449 9192.
Ansøgningen stiles til rektor og sendes elektronisk til BN@aasg.dk senest den 5. juni 2011. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler
den 9. og 10. juni. Ansøgere skal være indstillede på at gennemgå en erhvervspsykologisk test.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening, jf.
protokollat om stillinger for pædagogisk ledelse.
Århus Statsgymnasium etableredes i 1958 og ligger i den vestlige, men dog centrale del af Århus by. Bygningerne er tegnet af arkitekterne Gravers og Richter og fredet af Kulturarvstyrelsen.
Århus Statsgymnasium ønsker at fremme ligestilling, og alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

www.eucsj.dk/ledige-stillinger.aspx
EUC Sjælland søger

Undervisere til teknisk gymnasium/htx
Engagerede lærere søges til undervisning
ved EUC Sjællands htx-afdeling i
Næstved indenfor følgende fag:
• Årsvikariat i kemi (fuldtid)
• Timelærere i biologi og dansk (ca. halvtid)
Vi tilbyder
Et godt kollegialt klima med et solidt samarbejde i teams, samt gode efteruddannelsesog udviklingsmuligheder.

EUC Sjælland i Køge, Haslev, Næstved
Tlf. 55 75 33 00 • www.eucsj.dk
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Undervisningen på teknisk gymnasium er i
høj grad projektorganiseret, hvor it indgår som
en naturlig del. Der arbejdes tværfagligt, så de
tekniske, naturvidenskabelige og humanistiske
fag støtter hinanden. Derfor er samarbejde et
nøgleord. Både planlægning og udførelse
af undervisningen foregår i team, hvor man
arbejder tæt sammen med kollegerne på tværs
af faggrupper.

Kvalifikationer
Vi forestiller os at din baggrund er: civilingeniør,
cand. scient eller cand. mag.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter Finansministeriets
overenskomst med AC.
Evt. spørgsmål kan rettes til afdelingsleder
Jette Ravnholt tlf. 40 94 99 77.
EUC Sjælland opfordrer alle interesserede
uanset personlig baggrund til at søge.
Send din ansøgning via www.eucsj.dk/ledigestillinger.aspx, og benyt ”Søg jobbet”-funktionen
i stillingsopslaget.
Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.
Tiltrædelse: 1. august 2011
Ansøgningsfrist: 1. juni 2011

EUC Sjælland er en af Sjællands største udbydere af faglige uddannelser og efteruddannelser til erhvervslivet. Afdelingerne
i Køge, Haslev og Næstved udbyder en bred vifte af tekniske erhvervsuddannelser. Derudover rummer skolen teknisk
gymnasium/htx, videregående uddannelser til byggetekniker, bygningskonstruktør og autoteknolog samt
Jagtvej 2 | 4700 Næstved | eucsj@eucsj.dk
en lang række voksen- og efteruddannelsestilbud.Vi har dagligt ca. 2000 elever, studerende og kursister.

Køb dine undervisningsbøger hos SAXO
Det er nemt med en SKI godkendt partner

DIN PRIS

Niels Jørgen GreenPedersen

302,50

Alkestis af
Euripides

eks. moms

Det ældste, bevarede
drama af Euripides. Til
Oldtidskundskab.

DIN PRIS

• Op til 38%
rabat på
nyheder
• Levering 1-5
hverdage
• Indkøb uden
binding
• Fuld returret
• SKI-godkendt

100,-

eks. moms

Esben Andreasen
& Allan Poulsen (red.)

Religion og kultur
- en grundbog

Stig Hjarvard

Introduktion til verdens religioner
og deres praksis. Målrettet religion i
gymnasiet og på HF.

medieDK

Beregnet til medieundervisningen i dansk. Inkl.
tilhørende website.

DIN PRIS

354,-

Henrik Parbo (red.)

Kend Kemien 3

eks. moms

Til kemiundervisning på
A-niveau.

DIN PRIS

el Haviv for
Kontakt Salgschef Jo
l@saxo.com
mere information på joe

www.saxo.com

358,80
eks. moms

Bøger på nettet

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne gælder minimum til d. 3. juni 2011. Alle bestillinger tillægges 29,95 kroner i forsendelse i Danmark.

matematik

Hvad er matematik?
Nyt lærebogssystem til studieretningsgymnasiet

• Fokus på integration af mundtlighed og
skriftlighed.
• Grundigbehandlingafdenmatematisketeori.
• Omfattende anvendelse af matematiske
værktøjsprogrammer.

Se 1. kapitel
på lru.dk

• Studieretningskapitler: matematik-kultur
matematik-fysik • matematik-kemi
matematik-biologi • matematik-samfundsfag.

Her kan du også læse mere
om materialer, priser
og bestille særtryk
til juni

Arbejd digitalt, analogt eller
kombiner bog og i-bog
• Grundbogen rummer det nødvendige, der
er fælles for alle uanset studieretning, herunder
kernestoﬀet. Til hver grundbog følger en elevlicens til i-bogen.
• Opgavebogen indeholder opgaver til alle
kapitler.
• i-bogen indbefatter alle materialerne:
grundbogen, opgavebogen, studieretningskapitler og projektoplæg, særlige manualer
til særskilte værktøjsprogrammer, links osv.

Hvad er matematik? til C-niveau
udkommer til skolestart 2011.
Niveau A og B er under
udarbejdelse.

Forfatterne
Bjørn Grøn
Bjørn Felsager
Olav Lyndrup
Bodil Bruun

Forfattere og medarbejdere
på de særlige studieretningsprofiler
Michael Olesen og Dorte Agerkvist (mat-fys)
Keld Nielsen, og Birgit Andresen (mat-kemi)
Anne Krarup og Mette Vedel (mat-bio)
Per Henriksen og Christina Blach Hansen (mat-samf)

Forlaget L&R Uddannelse udgiver analoge og digitale undervisningsmaterialer til alle fag i de gymnasiale uddannelser

Bestil og spar 4 % på lru.dk

