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Vi kan ikke erstatte  
forældre, der ikke er til stede.

Side 22 Side 6

CSC-KONFLIKT KAN 
RAMME LøNudbETALING

LEDER

”This is not here”.
Sådan stod der på den afdøde eks-
Beatle John Lennons hoveddør tilbage 

i de tidligste 70’ere. en på samme tid underfundig 
og eksistentialistisk sætning, der kan tolkes i 
mange forskellige retninger. 

Hvad tænkte Lennon mon på? Havde han haft en 
eller anden psykedelisk betinget vision? vidste 
han noget, vi ikke ved? Levede han vitterligt i en 
anden dimension? eller tænkte han bare tilbage 
på sin skoletid i Liverpool, hvor han i teenageårene 
hverken var klassens flittigste eller artigste dreng 
trods sine åbenlyse talenter og intellektuelle re-
server?

er det dét, danske gymnasieelever tænker, når 
de skal til undervisning? This is not here, det er 
ligegyldigt, ergo kan vi lige så godt være et andet 
sted! Næppe. men spørgsmålet er interessant – 
hvad er virkelighed, hvem definerer virkeligheden, 
og hvad er rigtigt og forkert?

vi har jo fået at vide i dagspressen, at ele-
verne pjækker som bare pokker i det gan-

ske land. Uden nogen konsekvens, fordi 
rektorerne skal have ekstra ballast i 
stakatposen. Nuvel, tal er tal, og dem 
skal man ikke altid ignorere. Selvføl-

gelig er der nogle elever, der forsøm-
mer både afleveringer og undervis-
ning mere, end de burde. men 

under fraværsstatistikken ligger der en nuanceret 
virkelighed. Det handler både om individuelle 
hensyn, måden at registrere fravær på, hvornår 
der bliver gjort noget og hvad samt ikke mindst 
hvorfor. omvendt er der også nogle, der spørger, 
hvorfor der ikke er ens metoder, så eleverne ved, 
hvad de skal forholde sig til, og hvilke sanktioner 
de vil blive mødt med.

alt dette kan du læse om i nærværende nummer 
af Gymnasieskolen, hvor du blandt andet også 
kan læse en studievejleder fortælle, hvordan mid-
delklasseforældre efter hans mening svigter deres 
egne børn.

Og så er der råbt an til arbejdskamp. Konflikten 
på it-virksomheden CSC kan få konsekvenser for 
andre end virksomhedens ansatte – ikke mindst 
i et større ideologisk perspektiv. 

God læsning!

PS: er der i øvrigt nogen, der ved, hvad gymna-
sielærerne bedriver tiden med, mens eleverne for-
sømmer undervisning og afleveringsopgaver? Det 
kunne man eventuelt iværksætte en rigsrevisions-
undersøgelse af, så vi ikke risikerer, at lærerne 
trasker rundt og danderer den hjemme i haven i 
de løse sandaler ... 

Morten Jest, chefredaktør

At være eller ikke være … til stede
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nyHED

Fast fraværsgrænse splitter rektorer
Den centralt fastsatte fraværsgrænse på 10 procent blev afskaffet på de gymnasiale 
uddannelser i 2005. Men flere rektorer bruger den stadig. Andre glæder sig over at 
være sluppet af med den.  

I 2005 blev den centralt fastsatte grænse 
for, at landets gymnasieelever højst 
måtte have 10 procents fravær, fjernet. 

I stedet trådte en fælles bekendtgørelse 
for studie- og ordensregler i de gymnasiale 
uddannelser i kraft. Siden har det – med 
udgangspunkt i bekendtgørelsen – været 
op til rektor på den enkelte skole at be-
stemme, hvor grænsen går i forhold til 
fravær.

Derfor er der i dag forskel fra skole til 
skole på, hvad man gør, når eleverne 
pjækker fra undervisningen eller ikke af-
leverer deres skriftlige opgaver til tiden. 
mens nogle rektorer har valgt at holde 
fast i 10-procents-grænsen, er andre glade 
for at være sluppet af med den. Det viser 
en rundringning til 10 af landets gymna-
sier, som Gymnasieskolen har lavet. 

et af de gymnasier, hvor man har be-
holdt en fast fraværsgrænse, er CPH West, 
hvor eleverne får en advarsel, hvis de har 
10 procents fravær samlet set eller 15 pro-
cent i et enkelt fag. forbedrer eleverne sig 
ikke, kommer anden advarsel, og sker der 
stadig ikke noget, kan de blive bortvist.  

”Det er vores vurdering, at eleverne har 
brug for en fast grænse. men vi tager in-
dividuelle hensyn. Der kan være elever, 
der bliver syge eller har personlige pro-
blemer,” siger Carsten Schouboe, der er 
uddannelsesleder for hhx på CPH West.   

Derfor kan der opstå en situation, hvor 
en elev med en samlet fraværsprocent på 
10 får en advarsel, mens én med 12 pro-
cents fravær i første omgang slipper, for-
klarer han.   

også på aurehøj Gymnasium har man 

stadig 10 procent som fraværsgrænse. Her 
tager man ligeledes højde for den enkelte 
elevs situation. fraværsgrænsen er derfor 
mest et pejlemærke, fastslår rektor mari-
anne Zibrandtsen. 

”vi er meget omhyggelige med at kigge 
på årsagen til fraværet og på eleverne som 
enkelte individer. De kan være syge, have 
depressioner, og der kan være dødsfald i 
familien. Gruppen af elever med ’ondt i 
livet’ er virkelig vokset meget, og dem for-
søger vi selvfølgelig at hjælpe,” siger hun. 

I Undervisningsministeriet siger kon-
torchef Torben Christoffersen, at man har 
frarådet gymnasierne at sætte en fast pro-
centgrænse. 

”Det er imod intentionerne. Der står nu 
i loven, at eleverne har mødepligt. Det 
betyder, at den fraværsgrænse, der før 
hed 10 procent, nu reelt er nul. eleverne 
må ikke få opfattelsen af, at de har ret til 
at pjække i et eller andet bestemt omfang, 
uden at der sker noget,” siger Torben Chri-
stoffersen. 

Elever er mere usikre
På andre skoler har man for længst sagt 
farvel til en specifik fraværsgrænse. Det 
gælder blandt andet på Brønderslev Gym-
nasium og Hf-Kursus. rektor egon Jensen 
er glad for beslutningen. 

”en del elever opfattede det, som om 
de havde ret til at forsømme 10 procent 
af tiden, og lagde sig helt bevidst så tæt 
på som muligt. Det er vi kommet til livs,” 
siger egon Jensen og fortsætter: 

”vores udgangspunkt er, at der er mø-
depligt til undervisningen, og så går vi 

ind i hver enkelt situation og vurderer, 
hvad årsagen til fraværet er. Der er forskel 
på, om man er alvorligt syg eller først 
kommer dryssende op ad formiddagen, 
fordi man ikke gider stå tidligt op.”

fordi den faste fraværsgrænse er væk, 
konfronterer man nu eleverne med deres 
fravær på et tidligere tidspunkt. Det har 
ifølge egon Jensen betydet, at fraværet på 
gymnasiet generelt er faldet. 

På aarhus Katedralskole har man også 
droppet den faste procentgrænse. Uddan-
nelsesleder Hanne Nielsen erkender, at 
den var mere gennemskuelig for både 
elever og lærere end den nuværende mo-
del, hvor nogle elever får ”lidt længere 
snor” end andre.

”men den blev jo misbrugt. Nu er ele-
verne mere usikre på, hvad de kan tillade 
sig. De har ikke længere ’helle’, hvis de 
bare holder sig under 10 procent, og det 
synes jeg, er godt,” siger Hanne Nielsen.   

Samme holdning har Jesper vildbrad, 
der er rektor på Svendborg Gymnasium 
og Hf. Han er godt klar over, at eleverne 
af og til synes, at der mangler en konse-
kvent linje i fraværssanktionerne.

”men vi behandler eleverne ens ved at 
behandle dem forskelligt. Det er rimeligt 
at tage særlige hensyn til nogle elever, 
mens andre skal have en skriftlig advarsel 
med det samme. og den viden, vi har om 
eleverne, og som er baggrunden for vores 
valg, skal de ikke kende til,” siger han.    

Læs temaet om fravær  
på side 10-20
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Side 8

EN NY ALKOHOLKuLTuR 
ER på vEj bLANdT uNGE

Fastansatte skal i pædagogikum

Side 28
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Læs mere om konflikten og GL’s støtte på side 
26-27 i dette nummer af Gymnasieskolen.

T
eksT: M

o
rTen JesT

CSC-konflikt kan få konsekvenser  
for gymnasielærernes lønudbetalinger
Det kan betale sig at holde et vågent øje med lønsedlen i denne 
samt de kommende måneder. Der er nemlig varslet strejke for 400 
it-ansatte på CSC, der står for lønsystemet på en lang række skoler.

Konflikten på it-virksomheden CSC handler ikke kun 
om arbejdskamp for virksomhedens ansatte og den 
danske model i et større perspektiv. Konflikten kan 

rent faktisk gå hen og få konsekvenser for en lang række 
andre mennesker – helt konkret og på kort sigt. Deriblandt 
gymnasielærere.

Sagen er nemlig den, at over 100 skoler bruger Statens 
Lønsystem (SLS) – og SLS har virksomheden CSC som it-
leverandør. Derfor kan der opstå problemer med lønudbe-
talingen på de pågældende skoler. Ligeledes kan NemLo-
gind-driften blive forstyrret, oplyser Økonomistyrelsen. og 

derved kan en stor del 
af befolkningen blive 
berørt af konflikten.

”Økonomistyrelsen 
forventer, at CSC leverer 
drift i forhold til de ind-
gåede kontrakter, men 
som følge af det forhø-

jede risikoscenarie på driften arbejder vi på at kunne ak-
tivere vores nødplaner. for SLS vil et nedbrud på driften i 
yderste konsekvens betyde, at der ikke gennemføres løn-
kørsel/lønudbetaling. vi klargør derfor en nødprocedure, 
som vil kunne anvise et acontobeløb til statens ansatte. 
acontoudbetalingen vil blive baseret på den sidst kendte 
faste løn og vil skulle suppleres af en række manuelle 
procedurer decentralt hos institutionerne,” hedder det blandt 
andet på styrelsens hjemmeside.

”Så faktisk kan GL’s medlemmer, hvis de insisterer, kræve 
deres løn udbetalt hos skolens ledelse,” forklarer GL’s for-
handlingschef, Helge mørch Jensen.

Baggrunden for det hele er de seneste tre måneders fag-
lige konflikt på CSC med lockout og strejke. Fra 1. juni har 

ProSa varslet strejke for 400 it-ansatte på CSC. Sagen 
begyndte faktisk helt tilbage i 2009, da CSC’s ledelse kræ-
vede ændringer i overenskomsten mellem firmaet og it-
fagforeningen ProSa. forhandlingerne fortsatte hele 2010, 
men uden resultat. I januar i år stillede CSC’s ledelse så 
nye krav om forringelser af overenskomsten – blandt andet 
lønnedgang på 10 procent samt yderligere forringelser. 
Heller ikke forligsinstitutionen kunne skabe enighed i fe-
bruar, hvorefter 120 ansatte blev lockoutet. CSC har ”im-
porteret” en række udenlandske ansatte, men konflikten 
er efterhånden eskaleret – oplæring af disse ansatte under 
tvang, ulovlig arbejdsnedlæggelse med fyringer til følge 
etcetera.

ProSa  kalder CSC’s metoder løntrykkeri og et angreb 
på den danske model, og foreningen bliver bakket op af 
en stor del af fagbevægelsen – herunder også Gymnasie-
skolernes Lærerforening (GL), der også har bevilget økono-
misk støtte.

GL opfordrer som nævnt medlemmerne til at tjekke løn-
sedlerne ordentligt. man kan holde sig orienteret og følge 
konflikten på PROSAs hjemmeside, www.prosa.dk, ligesom 
man kan følge Økonomistyrelsens udmeldinger på www.
oes.dk. Økonomistyrelsen har desuden sendt information 
til institutioner, der bruger SLS, på www.oes.dk/Service-
menu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Loen-og-Personale/SLS/opda-
tering-af-CSC-konflikt-og-SLS-drift.aspx. 

GL’s medlemmer kan 
kræve deres løn udbetalt 
hos skolens ledelse.
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Fra august vil en af 1.g-klasserne på Skive Handelsskole 
blive fulgt tæt af to forskere. Klassen bliver en del af et 
forskningsprojekt, som skal give eleverne gode it-vaner. alt 
for mange løser nemlig matematikopgaver i engelsktimen 
eller diskuterer weekendens fest på Facebook i dansktimen.
   ”Vi har prøvet med forbud. Vi har prøvet at være flinke 
– ingen af delene virker. Derfor vil vi nu i samarbejde med 
to forskere finde ud af, hvordan vi kan bruge de sociale 
medier til at skabe en god it-kultur i undervisningen og give 
eleverne gode it-vaner,” siger uddannelseschef Henrik neve 
fra handelsgymnasiet på Skive Handelsskole til Skive Folke-
blad. projektet har et budget på i alt 4,7 millioner kroner.

uNdERvISNINGSMILjøpRISEN 2011 
Den 16. maj overrakte undervisningsminister Troels Lund 
poulsen årets undervisningsmiljøpris på 25.000 kroner til 
Esbjerg Gymnasium og HF. Skolen fik prisen, fordi den har 
gjort en ekstraordinær indsats for undervisningsmiljøet.
   ”at et godt undervisningsmiljø kan være mere end 

gode fysiske rammer, er de blandt andet bevidste om på 
Esbjerg Gymnasium og HF, hvor eleverne oplever, at de 
bliver hørt og har reel indflydelse på deres hverdag. i en 
undersøgelse af trivslen på landets gymnasier ligger de i 
top,” siger Troels Lund poulsen.

1.500 unge fra 70 lande deltog for nylig i VM i 
naturvidenskab for unge under 21 år i Los angeles 

(international Science and Engineering Fair, kaldet intel 
iSEF). Med inspiration fra pukkelhvalens luffer har 20-årige 

Hanne binder fra Vejle fremstillet en vindmøllevinge med en 
 puklet profil, som udnytter vindenergien meget bedre end de 

kendte glatte vinger. Det indbragte den danske student fra Vejle 
Tekniske Gymnasium en flot fjerdeplads og en check på 500 dollars. 

Fra nærum Gymnasium deltog 20-årige Emilie Kaas ibsen med et projekt 
om fedme og type 2-diabetes. Det imponerede organisationen Endocrine 

Society, som tildelte hende en andenpræmie i deres specialpriskategori for 
et ”outstanding project”. 

FjeRDePlaDS  
FoR vInDmølle  

meD HvALLuFFER

”Hævnen er sød,” stod der på storskærmen, før 15-20 
sexede billeder af en halvnøgen 18-årig pige fra 1.g 
på Rybners Gymnasium i Esbjerg blev vist til en 
afslutningsfest for 3.g’erne i starten af maj, 
skriver jydske Vestkysten. billederne fik 
lov at rulle, selvom de ikke var en del 
af det show, som vicerektor Hanne 
juul-Olsen havde godkendt på 
forhånd. 
    ”Det havde nok været bedre, 
hvis jeg havde stoppet det, 
men jeg nåede ikke at rea-
gere i tide,” siger Hanne 
juul-Olsen. 

Det er utroligt, at Singapore kan efteruddanne 
alle lærere, og så kan et rigt land som Danmark 
ikke. Det kan vi godt lære noget af.
De radikales uddannelsesordfører, Marianne Jelved,  
om Singapores uddannelsessucces, til Folkeskolen.dk

1.GFOrSkErE FøLGEr  

 mobnInG 
FOR åbEN SKæRM
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2,9 % Så meget er søgetallet til de gymnasiale 
uddannelser steget siden sidste år. på hhx 
og htx er tilslutningen dalet lidt. Til gengæld 
trækker stx og hf det generelle søgetal op.

FÆRRE unGE  
GiDER DRuK 
En ny alkoholkultur er på vej blandt de 
unge. Det forklarer forskningsleder på 
Center for ungdomsforskning jens 
Christian nielsen til information: ”De 
unge vil have kontrol med deres liv.  
De vil signalere, at de har styr på det 
hele, og så er det ikke fedt at ligge 
og rulle rundt i sit eget opkast.” 
Tendensen bliver bakket op af flere 
undersøgelser, og eksperterne 
spår, at det ligesom rygning vil 
blive lavsocialt at drikke. 

 på Skanderborg Gymnasium har elever fået stjålet deres 
afsluttende opgaver i mediefag. Filmene, som de har ar-
bejdet på gennem hele foråret, var ved at blive redigeret 
færdige. Derfor lå de på skolens syv stationære Mac-com-
putere, som blev stjålet natten til søndag den 8. maj, skriver 

århus Stiftstidende. ”Hvis der er nogen elever, der kommer 
i klemme, må vi finde en løsning. Det er selvfølgelig frygte-
ligt ærgerligt, og det er kort før eksamen, men vi støtter de 
elever, der bliver berørt,” siger jakob Thulesen Dahl, der er 
rektor på skolen. 

TYv STjAL ELEvERS EKSAMENSFILM

Mindst 55 danske 
unge tager hver 
dag turen over 
Øresund for at gå i 

gymnasiet. på bryg-
geriets Gymnasium i 
Malmø kan eleverne 

vælge imellem linjerne 
grafisk design, tegneserietegning og 

skate boarding. Særligt skateboardlinjen lokker 
danske drenge over sundet. 
    ”Tidligere var jeg altid bagud i skolen, men 
her kan jeg faktisk følge med,” siger 18-årige 
Mikkel Galindo nörup til jyllands-posten. 
     ”når man sidder og tripper over en matema-
tikprøve, så er det fedt at vide, at man har 20 
minutter fri til at skate bagefter,” tilføjer han.  

Det Kongelige Teater sam-
arbejder med skoletjene-
sten.dk. Du kan derfor året 
igennem downloade under-
visningsmateriale til udvalgte 
forestillinger på kortlink.dk/92wf. 
Fjorten dage inden en bestemt fore-
stillings premiere kan du på samme 
hjemmeside se, om der er lavet 
materialer til forestillingen. Ellers 
kan du jo bruge siden til at tage fat 
på ældre repertoirer. For eksempel 
er der lavet materiale til Lars von 
Triers sønderrivende film Dancer 
in the Dark, der spillede som opera 
sidste år. Klassen kan arbejde med 
musikken fra Dancer in the Dark, de 
etiske dilemmaer eller dramaturgien.

GRAFISK dESIGN,  
TEGNESERIETEGNING  
OG SKATEbOARd  
på SKOLESKEMAET

KONGELIGT  
uNdERvIS-
NINGSMATE-
RIALE
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Langt de fleste rektorer finder det positivt, at de selv kan bestemme, hvordan der skal skrides 
ind over for forsømmelser. Sanktionerne er især blevet skærpet i forhold til elever, som ikke 
afleverer deres skriftlige opgaver til tiden. Skrivefængsler er populære. 

Rektorer: Godt vi selv  
kan bestemme fraværsregler

T
eksT: T

in
a R

asm
ussen • F

oTo: s
H

u
TTeRsTo

ck.co
m

r ektorerne på landets gymnasier 
er generelt begejstrede for, at de 
selv kan bestemme, hvordan sko-
lens fraværsregler skal se ud.  

Det viser en rundspørge til 10 af landets 
gymnasier, som Gymnasieskolen har lavet.  

en af dem er Sussie Staun Pallesen, der 
er rektor på frederikssund Gymnasium. 

”Det er udmærket, at den enkelte skole 
– inden for bekendtgørelsens rammer – 
kan lave egne studie- og ordensregler. vi 
finder næsten hvert år på nye ting, vi gerne 
vil have skrevet ind,” siger hun. 

På egedal Gymnasium & Hf har man 
det også fint med den øgede selvbestem-
melse og fleksibilitet. 

”ens regler, der næsten kan administre-
res af en computer, vil være skræmmende. 

mennesker er ikke ens,” lyder det fra rek-
tor Henrik madsen. 

Bekendtgørelsen om studie- og ordens-
regler i de gymnasiale uddannelser trådte 
i kraft i 2005. Dermed blev de centralt 
fastsatte grænser for, hvornår en rektor 
var forpligtet til at gribe ind over for fra-
vær, ophævet. med udgangspunkt i be-
kendtgørelsen har det siden været rektor 

på det enkelte gymnasium, der fastsætter 
de studie- og ordensregler, der skal gælde 
for eleverne på skolen. Studie- og ordens-
reglerne, som skal fremgå af skolens hjem-
meside, er på de fleste gymnasier blevet 
udformet af ledelsen, hvorefter bestyrelse, 
lærere og elevråd har godkendt dem.

også Per munkholm, rektor på frede-
riksberg Tekniske Gymnasium, er positiv. 
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At fratage eleverne deres SU bruger  
vi som én af de yderste konsekvenser.  

Det er noget, der gør indtryk.
Marianne Zibrandtsen, rektor, Aurehøj Gymnasium
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LæS i Dette tema om  

Fravær

Han nævner blandt andet, at der er kom-
met flere sanktionsmuligheder.  

”Studie- og ordensreglerne har givet os 
bedre instrumenter til at sikre, at eleverne 
møder til timerne, og bedre muligheder 
for at følge op på skriftlige forsømmelser,” 
siger Per munkholm. 

enkelte har dog en anden holdning til, 
at skolerne selv kan udforme deres fra-
værsregler. Blandt andre rektor på aurehøj 
Gymnasium, marianne Zibrandtsen, som 
kalder det ”lidt fjollet og ulogisk”.  

”De kunne sagtens være fastsat centralt. 
Det er jo den samme eksamen og de 
samme retskrav, der gælder. alt det, der 
bliver lagt ud til skolerne, ser jeg som ud-
tryk for et ministerium, der er lidt i panik,” 
siger marianne Zibrandtsen. 

Hun har netop talt med sine tre rektor-
kolleger i Gentofte Kommune om at ud-
veksle fraværsregler for at gøre dem mere 
ensartede.  

”Det vil være smart, hvis vi gør nogen-
lunde det samme. eleverne taler jo med 
hinanden og finder hurtigt ud af, hvis man 

må forsømme mere på den ene skole end 
på den anden,” siger hun. 

Strammere regler
Hovedreglen er, at landets gymnasieelever 
skal møde forberedt til al undervisning, 
deltage aktivt i timerne og aflevere deres 
opgaver til tiden. I de tilfælde, hvor rektor 
vurderer, at fysisk fravær eller fravær af 
opgaver er for højt, kan man sætte ind 
med samtaler, advarsler, udelukkelse fra 
konkrete aktiviteter og alvorligere sank-
tioner som at lade eleverne komme op i 
fuldt pensum – eller smide dem ud. 

flere af de rektorer, som Gymnasiesko-
len har talt med, peger på, at de i store 
træk gør det samme, som de gjorde, inden 
den nye bekendtgørelse om studie- og or-
densregler kom, men at de på nogle punk-
ter har strammet kraftigt op.   

Sanktionerne er især blevet skærpet i 
forhold til dovne elever, der ikke afleverer 
deres skriftlige opgaver til tiden. flertallet 
af rektorerne har således indført såkaldte 
skrivefængsler – eller skrive- eller lektie-

værksteder, som nogle kalder det – hvor 
eleverne bliver sendt hen, når de typisk 
er en eller to afleveringer bagud. 

”I år har vi indført obligatorisk lektie-
værksted for de elever, der har svært ved 
at få afleveret deres opgaver til tiden. Det 
har gjort afleveringsprocenten i 1.g bety-
delig bedre end sidste år,” fortæller Sussie 
Staun Pallesen, rektor på frederikssund 
Gymnasium. 

også på Tørring Gymnasium kommer 
eleverne i skrivefængsel, når de ikke får 
afleveret de danske stile og fysikrappor-
terne til tiden. 

”med hensyn til de skriftlige opgaver 
er vi rimelig hårde. Dér tolererer vi stort 
set ingen forsømmelser,” siger rektor ole 
Nørregaard Hansen. 

De gymnasier i rundspørgen, der endnu 
ikke har indført skrivefængsler, har planer 
om at gøre det fra august. Sådan er det 
blandt andet på egedal Gymnasium & Hf. 
Her skal eleverne enten skrive opgaven 
færdig i næste lektion i faget eller i skolens 
skriveværksted, der har åbent en eftermid-
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dag om ugen. Sker det ikke, går proce-
duren med samtale, advarsel og alvor-
ligere sanktioner i gang. 

”Årsagen til de nye regler er, at vi ikke 
er tilfredse med elevernes afleveringer, 
som situationen er i dag. vi tror på, at 
jo mere eleverne skriver, jo mere lærer 
de,” siger rektor Henrik madsen. 

væk med SU 
Endvidere er flere gymnasier begyndt 
at benytte sig af retten til at fratage ele-
verne deres SU, når de forsømmer un-
dervisningen og de skriftlige opgaver. 
Det er fastsat ved lov, at elever på ung-
domsuddannelserne skal være studie-
aktive for at få udbetalt deres SU, men 
det er den enkelte skole, der definerer, 
hvad ”studieaktiv” er, og hvornår støt-
ten fjernes fra den enkelte elev. 

”at fratage eleverne deres SU bruger 
vi som én af de yderste konsekvenser. 
Det er noget, der gør indtryk,” siger ma-

rianne Zibrandtsen, rektor på aurehøj 
Gymnasium. 

om gymnasieelevernes fravær på 
landsplan er steget eller faldet sammen-
lignet med før indførelsen af studie- og 
ordensreglerne, er svært at konkludere. 
Samtlige gymnasier registrerer elevernes 
fravær til internt brug, men tallene er 
ikke offentligt tilgængelige, og de ind-
berettes ikke til Undervisningsministe-
riet. 

flertallet af de rektorer, som Gymna-
sieskolen har talt med, siger imidlertid, 
at reglerne ikke har haft den store effekt 
på fraværet på deres egen skole. Niveauet 
er nogenlunde det samme, lyder mel-
dingen, blandt andet fra aarhus Kate-
dralskole. 

”Samlet set er fraværet status quo. Så 
på den måde har ændringerne jo des-
værre ikke virket,” siger uddannelses-
leder Hanne Nielsen. 

Bekendtgørelsen om studie- 
og ordensregler i de  
gymnasiale uddannelser 

§ 2. Lederen af den enkelte skole fastsæt-
ter efter høring af bestyrelsen, elev- og 
kursistrådet og pædagogisk råd studie- 
og ordensregler gældende for eleverne 
på skolen. Reglerne skal indeholde skolens 
regler for almindelig orden og samvær, 
en beskrivelse af elevernes pligt til at 
deltage aktivt i undervisningen, og hvilke 
foranstaltninger skolens leder kan iværk-
sætte over for elever, der ikke følger 
skolens studie- og ordensregler. Reglerne 
skal desuden indeholde en procedure for 
skolens håndtering af elevernes forsøm-
melser.   

§ 6. Skolens leder kan meddele en elev en 
pædagogisk tilrettevisning for overtræ-
delser af studie- og ordensreglerne af 
mindre alvorlig karakter. 

§ 7. Finder skolens leder, at en pædago-
gisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig 
reaktion over for en elev, der har tilside-
sat skolens regler for almindelig orden og 
samvær eller pligten til at deltage aktivt i 
undervisningen, kan følgende sanktioner 
iværksættes:

1. advarsel.
2.  udelukkelse fra konkrete arrangemen-

ter eller aktiviteter.
3.  Midlertidig udelukkelse fra undervis-

ningen i indtil 10 dage på et skoleår. 
udelukkelsen registreres som fravær. 

4.  Henvisning til at aflægge prøve 
i alle fag, der kan afsluttes med 
prøve på det pågældende klassetrin 
i det pågældende år, for elever i de 
sammenhængende uddannelser til 
studentereksamen (stx), til højere 
handelseksamen (hhx) og til højere 
teknisk eksamen (htx).

5.  Fortabelse af retten til at blive indstil-
let til prøve i et eller flere fag, der 
afsluttes det pågældende skoleår. 
prøve i det eller de pågældende fag 
skal aflægges det følgende år, hvis 
skolens leder træffer beslutning om, 
at den pågældende på trods af en eller 
flere manglende prøver kan oprykkes 
til næste klassetrin.

6. bortvisning (udskrivning).

Studie- og ordensreglerne har givet os 
bedre instrumenter til at sikre, at eleverne 

møder til timerne, og bedre muligheder for 
at følge op på skriftlige forsømmelser.

Per Munkholm, rektor, Frederiksberg Tekniske Gymnasium

Årsagen til de nye regler er, at vi ikke 
er tilfredse med elevernes afleveringer, 

som situationen er i dag. Vi tror på, at jo 
mere eleverne skriver, jo mere lærer de. 

Henrik Madsen, rektor, Egedal Gymnasium & HF

§
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Økonomiske hensyn får gymnasier til at holde hånden under de dovne elever,  
mener formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. rektorernes formand 
efterlyser dokumentation for påstanden. 

DGS-formand: for få elever  
bliver smidt ud

f or mange gymnasieelever slipper 
godt fra at pjække og droppe lek-
tierne. rektorerne smider alt for 
sjældent elever med højt fravær 

ud eller lader dem gå op i fuldt pensum. 
Det mener frederik Gjørup Nielsen, der 

er formand for Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning (DGS).  

”Det er vores indtryk, at der skal rigtig 
meget til for at blive smidt ud eller komme 
op i fuldt pensum,” siger han.

frederik Gjørup Nielsen mener, at ta-
xametersystemet er en af årsagerne. DGS 
har foreslået, at det såkaldte færdiggørel-
sestaxameter, hvor de almene gymnasier 
får 13.900 kroner for hver elev, der bliver 
student, fjernes. 

”Når man har et taxametersystem, der 
udløser en bonus, når eleverne bliver stu-
denter, så er det et incitament til at lade 
elever, der hænger med røven i vandskor-
pen, fortsætte. man har skabt et system, 
der ikke gør det rentabelt at smide elever 
ud,” siger frederik Gjørup Nielsen. 

formanden for Gymnasieskolernes rek-
torforening, Jens Boe Nielsen, har ikke 
noget overblik over, hvor mange elever 
der kommer op i fuldt pensum på lands-
plan. På hans egen skole er der i år 22 
elever ud af 200, der skal op i fuldt pen-
sum. Han savner dokumentation for DGS-
formandens påstand. 

”Jeg kan ikke sige, at udmeldingen fra 
DGS passer eller ikke passer, for jeg ved 
det ikke. vi har ikke undersøgt det. men 
mit indtryk er, at fraværssanktionerne 
bliver forvaltet med fornuft og en høj mo-

ral. Der bliver givet mange skriftlige ad-
varsler, og i de seneste år er vi jo også 
flere, der er begyndt at tage SU’en fra de 
elever, der ikke er studieaktive,” siger 
Jens Boe Nielsen, der for få uger siden 
selv smed en 1.g’er ud, der havde meget 
fravær. 

Han vil ikke afvise, at der er nogle rek-
torer, som lader elever fortsætte eller 
slippe for at skulle op i fuldt pensum af 
hensyn til økonomi, men påpeger, at det 
jo ikke er skolens ledelse, der afgør, om 
en elev består studentereksamen, men 
lærerne og censorerne. 

”Desuden ser vi faktisk gerne færdig-
gørelsestaxametret fjernet og lagt ind i 
det øvrige taxametersystem, så det bliver 

mere enkelt,” siger rektorformanden.   
Han afviser, at det er blevet nemmere 

at blive student, fordi rektorerne får en 
ekstra bonus for hver elev, der forlader 
gymnasiet med en studenterhue på hove-
det, men erkender, at regeringens mål-
sætning om, at 95 procent af en ungdoms-
årgang skal have en ungdomsuddannelse, 
spiller en rolle. 

”Tidligere var vi hurtigere til at sige til 
eleverne, at de skulle finde en anden ud-
dannelse, hvis de virkede uinteresserede 
i gymnasiet. I dag gør vi alt, hvad vi kan, 
for at få eleverne på ret køl. Det gør, at der 
kommer rigtig dygtige studenter ud af gym-
nasiet, men at vi også får den ’lidt tungere 
del’ igennem,” siger Jens Boe Nielsen. 

Der skal rigtig meget til for at blive 
smidt ud eller komme op i fuldt pensum.
Frederik Gjørup nielsen, formand for DGS 

Mit indtryk er, at fraværssanktionerne 
bliver forvaltet med fornuft og en høj moral.
Jens Boe nielsen, formand for rektorerne
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fravær kan føre til frafald. Derfor har de på Tørring Gymnasium startet en del projekter op for 
at få eleverne til både at deltage i undervisningen og aflevere opgaverne. Især skriftligt fravær 
kan få kontante konsekvenser for eleverne. 

I fængsel med lektierne 

e lever på Tørring Gymnasium kom-
mer i fængsel som aldrig før. Lek-
tiefængsel. Når en elev mangler 
at aflevere to skriftlige opgaver, 

giver læreren en seddel med elevens navn 
og titler på opgaverne til inspektor Bitten 
Skovborg. Så finder hun et hul i elevens 
skema og skriver ind i Lectio, hvornår 
eleven skal møde i lektiefængsel.

”Det er ofte den type elever, der har 
lidt svært ved at tage sig sammen og få 
startet på opgaven, som kommer i lektie-
fængslet. mange gange kan jeg jo ikke 
hjælpe dem fagligt, men jeg kan hjælpe 
dem med struktur,” fortæller Bitten Skov-

borg. Hun er administrator for lektiefængs-
let og sidder normalt sammen med ele-
verne i afsoningen. Inden eleverne 
kommer ud i friheden igen, skal de afle-
vere opgaven.

Især her i foråret er der liv på fængsels-
gangen. Bitten Skovborg har ikke tal på 
afsoningerne, men vurderer, at der sagtens 
kan være 40-50 afsoninger i forårsseme-
stret. 

”De fleste elever er faktisk glade for at 
komme her. Nogle beder sågar om at 
komme i lektiefængslet for at undgå at 
komme for langt bagud,” siger Bitten Skov-
borg. 

elevrådsformand Simon vesterholm 
bekræfter, at eleverne bakker op om lek-
tiefængslet. Han kan se, at det både hjæl-
per præventivt, idet der er færre elever, 
der mangler at aflevere opgaver, og at de 
færreste elever kommer i lektiefængslet 
mange gange.

”Jeg var for eksempel også indkaldt til 
lektiefængslet, men så tog jeg mig sam-
men og skyndte mig at aflevere opgaven”, 
fortæller han. 

Mindre faglighed i skrivefængsel
Det er et godt princip at lære eleverne, at 
det har konsekvenser, hvis man ikke af-
leverer sine skriftlige opgaver. men i og 
med at eleverne skal aflevere opgaven, 
inden de forlader skrivefængslet, så har 
opgaverne ikke helt den samme kvalitet, 
som hvis den var blevet lavet derhjemme, 
mener lærer Katrine Bastholm.

”Hvis jeg ser på det med didaktiske bril-
ler, så tror jeg ikke, at eleverne lærer så 
meget af at være i lektiefængslet, for de 
får jo ikke evaluering og tilbagemelding, 
som hvis de havde afleveret til tiden,” 
siger Katrine Bastholm. 

for det meste er undervisningsforløbet 
også afsluttet, når de bliver kaldt til lek-
tiefængslet, fortæller hun. men selvom 
lektiefængslet ikke har det store faglige 
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lerede i det. På Tørring Gymnasium er der 
ikke en fast procentsats for, hvor meget 
eleverne må være fraværende. Der bliver 
vurderet fra elev til elev, og det kan ses 
på fraværsstatistikken.

”eleverne er meget mindre fraværende 
nu. Det skyldes jo også, at vi arbejder pro-
fylaktisk med fravær. Det vil sige, at vi 
arbejder med det, der ligger før fravær,” 
siger ole Nørregaard Hansen og hentyder 
til lektiefængslet, skriveværkstedet, lek-
tieplanlægning og mentorordning. 

men der er også nogle elever, der i en 
periode har højere fravær, som gymnasiets 
ledelse ser gennem fingre med. 

”få kan godt nå helt op på 20 procents 
fravær, hvis de for eksempel skal komme 
sig over en depression, for det tager tid. 
vi går langt for at få dem tilbage og sørger 
for at støtte dem i at få afleveret de skrift-
lige opgaver,” siger han og understreger, 
at de ikke får lov til at sejle deres egen sø 
med højt fravær. Gymnasiets lærere, fast-
holdelsesvejleder, psykolog eller mentor 
vil følge tæt med.     

”vi prøver at opdrage dem til, at gym-
nasiet er en arbejdsplads. man kommer, 
hvis man ikke er syg. Det er ikke noget 
med, at man må være væk 10 procent af 
tiden,” understreger ole Nørregaard Han-
sen.

elevrådsformanden er enig i, at fravær 
bør vurderes individuelt, og at det er en 
sag mellem elev og rektor. Han kan heller 
ikke genkende de historier, der har kørt i 
medierne om gymnasieelevers høje fravær.

”Det er en storm i et glas vand. Jeg tror 
ikke på, at det kan betale sig for gymnasier 
at have elever med højt fravær. Til gengæld 
synes jeg, at det vigtigt at slå hårdt ned, 
hvis der ikke bliver afleveret skriftlige op-
gaver. Ligesom vi gør her på gymnasiet,” 
siger Simon vesterholm. 

Vi prøver at opdrage dem til, at gymnasiet er en arbejdsplads. Man kommer,  

hvis man ikke er syg. Det er ikke noget med, at man må være væk 10 procent af tiden. 

Ole nørregaard Hansen, rektor, Tørring Gymnasium

Jeg var for eksempel også indkaldt til lektiefængslet, men så tog jeg mig  

sammen og skyndte mig at aflevere opgaven. 
Simon Vesterholm, elevrådsformand, Tørring Gymnasium

formål, mener hun, at der er behov for de 
strammere regler, som lektiefængslet er 
en del af.

”Jeg har været dansklærer i fem år, og 
jeg kom nok med en forventning om, at 
eleverne er voksne, der kan tage ansvar 
for egen læring. men det kan de ikke. ofte 
skal læreren også være pædagog, der min-
der om, at hvis man ikke får afleveret op-
gaven til tiden, så skal den afleveres me-
get hurtigt efter,” siger Katrine Bastholm.

rektor ole Nørregaard Hansen under-
streger, at lektiefængslet først skal bruges, 
når læreren ikke kan få eleven til at afle-
vere opgaver.

”Det bedste er jo, når ansvaret er de-
centraliseret, så læreren tager personligt 
imod opgaverne og kan spørge ind til, 
hvis elever ikke afleverer. Det ansvar må 
man aldrig tage væk fra læreren,” siger 
ole Nørregaard Hansen. men oftest sker 
afleveringen elektronisk, og så bliver an-
svaret lidt mere svævende, fortæller han.   

Hjælp til skriftlighed
På Tørring Gymnasium bliver der holdt 
godt øje med både elevernes fysiske og 
skriftlige fravær. men det er især det skrift-
lige fravær, som der er størst behov for at 
sætte ind over for, mener rektoren.

”Der er jo meget store krav til skriftlig-
hed i den nye gymnasiereform, idet alle 
de overfaglige krav netop er samlet i skrift-
ligheden. Det ses nok især i kravet om 
proportion i de tre store opgaver. og det 
kan være en hård nyser for eleverne,” for-
tæller han. 

Gymnasiet har på det seneste gjort flere 
tiltag for at prioritere og understøtte skrift-
ligheden. Lektiefængslet er et projekt, som 
appellerer mest til dem, der notorisk ikke 
kan tage sig sammen til at påbegynde en 
skriftlig opgave, men har faglige kompe-

tencer. en anden gruppe elever, der let 
kan få lidt for højt skriftligt fravær, er 
fagligt svagere elever. På Tørring Gymna-
sium er de ved at planlægge et skrive-
værksted, som kan hjælpe dem. 

”Det er min erfaring, at indholdet i de 
fagligt svages opgaver ofte er for svært 
for dem. Det kommer til at ødelægge form 
og indhold. vi vil derfor fokusere på at 
lære dem en ren form med et meget sim-
pelt indhold,” forklarer ole Nørregaard 
Hansen. Han forventer, at skriveværkste-
det vil hjælpe omkring 20 elever hvert år, 
som ellers ville få højt skriftligt fravær. 
Lektieplanlægningslektioner er også en 
del af pensum på grundforløbet på gym-
nasiet. Her tager man udgangspunkt i en 
konkret lektie, som eleverne har for, og 
så underviser læreren i, hvordan man for-
bereder sig.

”vi har erfaret, at det største problem 
ved overgangen fra grundskolen til gym-
nasiet er, at mange ikke ved, hvordan de 
skal gribe en lektie an, og hvordan de kan 
planlægge deres tid,” siger ole Nørregaard 
Hansen.

Mindre fravær
Færre centrale regler resulterer i flere og 
bedre lokale regler, mener Tørring Gym-
nasiums rektor.

”Det er meget positivt. og jeg opfatter 
det bestemt som en ministeriel opstram-
ning, at vi nu har mulighed for at lave 
regler, der passer til vores lokale skole og 
elevgrundlag,” siger ole Nørregaard Han-
sen. 

Han er glad for, at det ikke længere er 
dikteret centralt, hvor meget elever må 
være fraværende. Det gav tidligere bare 
anledning til, at eleverne opfattede det 
som en rettighed at være fraværende i 10 
procent af undervisningen. elever speku-
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Elevernes fravær skal være lavt – det kan de fleste blive  
enige om. men det kan være svært at vurdere, om fraværet 
er faldet eller steget, siden 10-procents-reglen blev afskaffet.  
endnu er der kun usammenlignelige fraværstal.

I den seneste tid har der været historier 
i medierne om, at gymnasieelever har 
for meget fravær. men i virkeligheden 
foreligger der ingen statistik, der kan 

give et generelt billede af, hvor meget ele-
verne er fraværende.

”vi ved faktisk ikke helt eksakt, hvor 
meget fravær eleverne har på de gymna-
siale uddannelser. men vi har måske en 
formodning om, at fraværsniveauet er på 
samme niveau, som da 10-procents-reglen 
var gældende,” fortæller Jan Lindebjerg 
Nielsen, konsulent i Undervisningsmini-
steriet. 

Han henviser til, at der i 2008 blev la-
vet en fraværsrapport, der viste indikato-
rer på, at fraværsniveauet ikke var redu-
ceret, på trods af at det var en af årsagerne 
til at afskaffe 10-procents-reglen. Men 
heller ikke rapporten havde generelle fra-
værstal.  

Politiken skrev for kort tid siden om 
fortrolige fraværstal, som de var kommet 
i besiddelse af, der viste, at det gennem-

snitlige fravær i det almene gymnasium 
skulle være 9,2 procent. formanden for 
Gymnasieskolernes rektorforening kender 
godt fraværstallene og fortæller, at de 
stammer fra et udtræk af Lectio.

”Tallene er ikke fortrolige! De er bare 
ikke særligt anvendelige i anden sam-
menhæng end til intern brug på gymna-
siet. De dækker nemlig over en del un-
dervisningsrelateret fravær, som intet har 
med pjæk at gøre,” siger Jens Boe Nielsen. 

Han forklarer, at de fleste rektorer sør-
ger for, at det ikke ligger på lærernes 
skuldre at vurdere, om en elev er fravæ-
rende legalt. Derfor noterer lærerne altid 
elever som fraværende, selvom de måske 
er på studierelevant ekskursion med et 
valgfag. eleverne skal så selv skrive en 
kommentar til fraværet i Lectio, men der 
vil stadig figurere fravær hos eleven. 

”vi har for eksempel lige haft alle vores 
elever med musik i studieretning på tur i 
operaen. men de får så faktisk skrevet 
fravær i alle de andre fag i stamklassen, 

som de ikke kan deltage i den dag,” for-
klarer Jens Boe Nielsen.

Forskellig godskrivning
”Det er et problem, at hver gang der bliver 
skrevet om fravær, så bygger det på usam-
menlignelige tal. og det udtaler politikere 
og andre aktører sig på baggrund af,” si-
ger anna Dahlquist fra videnscenter om 
fastholdelse og frafald (voff). 

Hun er projektleder for et fraværsud-
valg, der består af repræsentanter fra for-
skellige uddannelsesområder. formålet 
er at vurdere muligheden for ensartet re-
gistrering af fravær og forsømmelser på 
alle ungdomsuddannelserne.

”I øjeblikket registreres fravær forskel-
ligt fra skole til skole og fra lærer til lærer. 
Der er også stor forskel på, hvad der bliver 
godskrevet. Det betyder, at for eksempel 
studieture, elevrådsarbejde eller delta-
gelse i skolens sportsaktiviteter giver fra-
vær nogle steder, men ikke på andre sko-
ler,” fortæller anna Dahlquist.

Det er tænkt, at fravær skal være en af 
indikatorerne på uddannelsesstedernes 
såkaldte ressourceregnskab, som skal be-
lyse institutionernes resultater i forhold 
til de uddannelsespolitiske målsætninger. 
I Undervisningsministeriet arbejdes der 
på at finde en metode, hvorpå man kan 
skaffe sammenlignelige tal for fravær. Men 
det volder en del problemer. foreløbig ty-

fraværsstatistik 
holder ikke
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Det er et problem, at hver gang der bliver 
skrevet om fravær, så bygger det på usammen- 
lignelige tal. Og det udtaler politikere og andre 
aktører sig på baggrund af. 
Anna Dahlquist, projektleder, Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF)

Tallene er ikke 
fortrolige! De er  
bare ikke særligt 
anvendelige i anden 
sammenhæng end  
til intern brug på 
gymnasiet. De 
dækker nemlig over 
en del undervis-
ningsrelateret 
fravær, som intet har 
med pjæk at gøre. 
Jens Boe nielsen, formand, Gymnasie-

skolernes rektorforening

der det på, at tallene skal trækkes fra 
Lectio, men der er også lidt bøvl med at 
finde et it-system, der magter det, fortæl-
ler Jan Lindebjerg Nielsen.

”Når vi endelig har trukket tallene, kan 
det være, at vi opdager, at tallene egent-
lig ikke siger så meget, fordi de er regi-
streret efter vidt forskellige principper. De 
kan godt være indikator for et niveau, 
men det er ikke lig med, at sådan er vir-
keligheden,” siger han.

Lavere fravær
rektorforeningen har i længere tid haft en 
arbejdsgruppe, der arbejder med ensret-
ning af fraværsregistrering. I den forbin-
delse har de haft en del erfaringsudveks-
ling om fravær. Det tyder på, at det 
gennemsnitlige fravær for gymnasieele-
verne reelt er meget lavere. for eksempel 
har et gymnasium kigget nærmere på en 
3.g-klasse med skolens højeste fravær på 
9,7 procent. men da rektor gik ind og kig-
gede på årsagerne for fravær og godskrev 

eleverne for blandt andet ekskursioner med 
valghold, sygdom, indesnening, lægebesøg 
og begravelser, så havde klassen pludselig 
et gennemsnitligt fravær på 4,1 procent.

”eksemplet viser meget godt, at vi slet 
ikke har så højt fravær som tidligere, fordi 
der bliver grebet ind langt før de 10 procent. 
men så længe vi ikke registrerer det ens, 
kan vi kun komme med et forsigtigt bud. 
og jeg vil tro, at det reelle gennemsnitlige 
fravær for gymnasieeleverne ligger på tre 
til fire procent,” siger Jens Boe Nielsen. 

rektorforeningens arbejdsgruppe er 
kommet frem til tre anbefalinger i forhold 
til ensretning af fraværsregistrering:
•  At sygdomsfravær udskilles fra fraværs-

statistikken.
•   At der udarbejdes generelle retningslin-

jer for godskrivning af fravær.
•  At fremmøde ved undervisningsfrie dage 

med fællesaktiviteter medregnes som 
fremmøde med den relevante modulbe-
lastning.
 

anna Dahlquist vurderer, at hvis man 
ønsker en ensartet registrering af fravær, 
så vil det kræve en form for elektronisk 
registrering. men hun tvivler på, at det 
vil blive en af anbefalingerne, som fra-
værsudvalget kommer med i slutningen 
af året.

”vores viden om frafald peger i retning 
af, at elever har brug for at blive set og 
hørt hver dag. Derfor kan det skabe en 
form for distancering, hvis man fjerner 
registreringen fra klassen og læreren,” 
siger hun. foreløbig tyder det på, at fra-
værsudvalget vil anbefale, at fraværsre-
gistrering forbliver et forhold mellem 
lærer og elev. 

9,2 %
Det gennemsnitlige 
fravær i det almene 

gymnasium ifølge 
Politiken.
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delsgymnasium var de trætte af 
at bruge undervisningstid på 
kontrol. Derfor besluttede de for 

seks år siden at købe et elektronisk fra-
værssystem med stempelure, som ele-
verne selv skal stemple ind og ud ved.

”Når lærerne skulle råbe eleverne op, 
gik der let de første fem minutter eller 
mere af timen. Den tid, synes vi, er me-
get bedre brugt til undervisning. og så 
slipper vi også for den uro, som opråb-
ning ofte giver,” fortæller morten Kor-
nerup-Bang, der er uddannelseschef på 
vejen Handelsskole og Handelsgymna-
sium. 

Hver dag skal eleverne stemple ind med 
deres studiekort, når de kommer på sko-
len, og stemple ud, når de går igen. Hvis 

de forlader skolen midt på dagen, skal de 
også huske at stemple ud.

”Det elektroniske fraværssystem bygger 
meget på tillid. Derfor slår vi hårdt ned, 
hvis vi finder ud af, at elever snyder,” 
siger morten Kornerup-Bang. 

første gang en elev bliver afsløret i at 
stemple ind uden at være til stede i un-
dervisningen, medfører det en advarsel. 
Hvis det gentager sig, bliver eleven meldt 
ud af skolen prompte. Det er kun sket én 
gang. De holder jævnligt razzia i klas-
serne, hvor de kommer på uanmeldt be-
søg midt i timerne for at sikre sig, at ele-
verne ikke snyder. 

Fravær er en skønssag
fraværssystemet bliver administreret af 
en medarbejder i administrationen i tæt 

samarbejde med fastholdelseskonsulent 
Jørgen Klærke. Hver uge får eleverne en 
mail med en oversigt over deres fravær. 
De lister sidder Jørgen Klærke også med 
og holder øje med afvigelser. Både for hele 
dage, men også hvis det er bestemte mel-
lemtimer, som eleverne ofte går glip af.

”I princippet har vi nul tolerance i for-
hold til uretmæssigt fravær. men det er 
generelt en skønssag. Det er jo en lille 
skole, og jeg kender hver eneste elev, så 
jeg kan let vurdere, hvornår jeg bør prikke 
lidt til dem,” fortæller Jørgen Klærke. 

ofte tager han en uformel snak med 
eleverne, inden fraværet bliver for højt. 
Derfor har eleverne sjældent mere end to 
-tre procents fravær. Når eleverne har 
været fraværende, skal de skrive i en log-
bog om årsag til fraværet. Logbogen tager 

Det har været en fast og ofte forhadt pligt for lærerne at skulle råbe eleverne op i hver time. 
men det slipper de for på vejen Handelsskole og Handelsgymnasium, hvor elektronisk  
registrering har taget over.

Lærere slipper for kontrol
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Jørgen Klærke ofte udgangspunkt i, når 
han skal vurdere en elevs fravær. 

”Hvis jeg ved, at en elev har en svær 
periode med sociale eller personlige pro-
blemer som for eksempel forældrenes skils-
misse, så giver jeg vedkommende en læn-
gere snor. Samtidig sørger jeg for, at der er 
en psykolog eller studievejleder, der kan 
hjælpe eleven igennem det,” siger Jørgen 
Klærke.

Det er også fastholdelseskonsulentens 
arbejde at holde øje med, at elever ikke 
kommer for langt bagefter med de skriftlige 
afleveringer. Derfor indhenter han hvert 
kvartal samlede lister fra alle lærere med 
oversigter over alle afleveringsopgaver, og 
hvad eleverne har afleveret.

”Jeg kalder ikke elever til samtale for en 
enkelt manglende opgave. men hvis nogle 
elever mangler en del opgaver og måske 
også har lidt fravær, så er jeg nødt til at 
tage en snak med dem for at sikre mig, at 
de får hjælp til at komme på rette kurs 
igen,” fortæller Jørgen Klærke. 

Det elektroniske 
fraværssystem bygger 
meget på tillid. Derfor 
slår vi hårdt ned, hvis 
vi finder ud af, at 
elever snyder
Morten kornerup-Bang,uddannelseschef 
på Vejen Handelsskole og Handels-
gymnasium. 
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Da GL for et par år siden fik COWI til at under-
søge, hvor attraktive de gymnasiale uddan-
nelser er som arbejdsplads, var et af fokus-

punkterne for mange lærere, at de gør en stor indsats 
for at få eleverne til at deltage i undervisningen og 
aflevere deres skriftlige arbejder. Frustrationen blev 
meget håndfast, når lærerne ikke oplevede, at ledelsen 
udviste konsekvens over for de forsømmende elever.

Den seneste tids debat i medierne har givet et billede 
af, at mange elever ikke burde være i gymnasiet. Det 
er forhåbentlig et mediebillede af de sædvanlige, nem-
lig at overdrivelse fremmer forståelsen. Desværre har 
vi ikke i dag en ensartet registrering af det faktiske 
fravær på skolerne. Det burde ministeren have krævet 
for længe siden. Så ville man kunne sikre saglighed i 
tal og debat og undgå medier-
nes formidling; en såkaldt sta-
tistik, hvor man sammenligner 
pærer og bananer. Når en jour-
nalist spørger mig, om jeg ken-
der frustrationen fra lærere, er 
svaret naturligvis ja, men det 
er jo et nuanceret ja. 

målet er, at 95 procent af en 
årgang skal have en ungdoms-
uddannelse. Blandt andet fordi 
flere og flere uddannelser og 
jobfunktioner forudsætter et 
højt uddannelsesniveau. Jeg er 
sikker på, at de cirka 36.000 
studenter, der springer ud om 
mindre end en måned, har lært rigtig meget. De har 
flyttet sig mange mil, siden de begyndte som forvoksede 
folkeskoleelever for tre år siden. De har opnået almen-
dannelse og studieforberedelse.

men som det fremgår af Gymnasieskolens tema denne 
gang, er der også behov for at tage særligt hånd om 
nogle elever. Der er siden folketingets beslutning i 
2005 om at decentralisere reglerne for fravær på den 
enkelte institution lavet en kæmpeindsats for at ned-
bringe elevforsømmelse og frafald. Det er for eksempel 
sket via en forstærket personlig vejledningsindsats, 
lektiehjælp, skriveværksted, mentorordninger og ar-
bejde med klasserumskulturen for et inkluderende 
fagligt og socialt miljø. men nye former for sanktioner 
som eksempelvis skrivefængsler og træk i SU har også 
set dagens lys.  

Jeg tror, at en vigtig forklaring på fravær og frafald 
ligger i, at skolerne siden selvejets indførelse har plan-
lagt med stadig højere klassekvotienter. Når klasserne 

bliver større og større, kan den enkelte elev lettere få 
en oplevelse af, at der er plads til at gemme sig. Derfor 
er det så vigtigt, at der ikke sættes flere elever i hver 
klasse, end at alle kan føle sig som en del af fælles-
skabet, føle ansvar for at være en del af undervisnin-
gen og opleve en glæde ved at lære. Det kræver en 
fornuftig lærer/elevratio.  Derfor må skolerne nu besinde 
sig og sætte klassekvotienten ned.

Det er rammerne for læringen, der skal være i orden. 
Gode rammer vil minimere fravær og frafald samt 
behovet for sanktioner som skrivefængsel og træk i 
SU’en. 

Gorm Leschly, GL´s formand

Desværre har vi ikke i 
dag en ensartet registre-
ring af det faktiske 
fravær på skolerne. Det 
burde ministeren have 
krævet for længe siden.

Pas på klassekvotienterne!

Læs systime.dk   |   Ring 70 12 11 00   |   Skriv systime@systime.dk   |   Deltag lab.systime.dk

Screening.systime.dk tester elevernes og klassens styrker og 
svagheder – med direkte evaluering til læreren og læsevejlederen.

Programmet retter opgaverne automatisk. Testen viser både 
resultatet for den enkelte elev og for hele klassen. 

Materialet er udviklet af gymnasielærere og gennemtestet over 
flere år.

Screening.systime.dk dækker hele pakken til screening

 Almen sprogforståelse
 Læsning og stavning
 Engelsk
 Tysk
 Matematik

Den samlede pakke indeholder 296 opgaver.

Skolelicens stx kr. 30,- | Skolelicens hhx kr. 30,- | Skolelicens htx kr. 30,-  | Priserne 
ekskl. moms | Udkommer juni 2011

Se demo på screening.systime.dk

Almen sprogforståelse
 Birgitte Bjerre
 Rikke Forsberg
 Grete Ravn Nielsen

Læse- og stave
 Bent Daugaard
 H. Carsten Erichsen
 Mette Grønvold
 Marianne Kampmann
 Birgit Lohse

Engelsk
 Mette Grønvold

Tysk
 Birgit Lohse
 Mette Grønvold

Matematik
 Klaus Marthinus
 Peder Dalby

Redaktion
 Klaus Marthinus
 Poul Storgaard Mikkelsen
 Birte Annette Nørregaard

Screening
Test elevernes faglige niveau på stx, hhx og htx
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Det er, som  
om forældrene ser  
det offentlige som et 
tagselvbord.
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Et stigende antal kursister på Frederiksberg HF-kursus har tunge 
personlige problemer med i skole. Middelklassens forældre svigter  
deres ansvar, mener lærer og studievejleder Jan Andreasen. 

P å Frederiksberg HF-kursus har 
man både studievejledere, men-
torer, tutorer og en psykolog 
tilknyttet for at hjælpe kursi-

sterne igennem uddannelsen. Alligevel 
har skolen et af landets højeste frafald 
på 40 procent, og tendensen er, at kur-
sisterne har mange flere personlige og 
familierelaterede problemer end for bare 
ti år siden, vurderer Jan Andreasen, stu-
dievejleder og lærer på Frederiksberg 
HF-kursus.

”De kursister, som jeg ser i studievej-
ledningen, lever næsten konstant på et 
stadie, hvor de er overvældet af person-
lige problemer. Derfor kan de ikke give 
skolen den energi og koncentration, som 

er nødvendig,” forklarer Jan Andreasen. 
Ofte trækker problemer med foræl-

drene også økonomiske problemer med 
sig, fordi de unge ikke kan bo hjemme. 
Som et ekstremt eksempel nævner Jan 
Andreasen en 16-årig dreng, som kom 
trækkende med en trolley til en optagel-
sessamtale, fordi han ikke kunne bo hos 
sine lægeforældre. Grunden ville dren-
gen ikke ud med.

Alene om tingene
Jan Andreasens oplevelser bliver under-
støttet af en undersøgelse, som Center 
for Ungdomsforskning ved Aarhus Uni-
versitet har udført i samarbejde med 
skolen. Forskerne undersøgte sidste år 

kursisternes sociale baggrund, og hvor-
dan denne påvirker deres trivsel og ind-
sats på det toårige hf-kursus. Rapporten 
viste, at flere af de unge bokser med 
massive problemer. For eksempel fortæl-
ler 60 procent af de 386 adspurgte unge, 
at de har eller har haft lidelser som spi-
seforstyrrelser, selvmordstanker, depres-
sion, angst og selvskadende adfærd. En 
mindre procentdel tager stoffer og drik-
ker på hverdage. 

”Det, der sker med unge i denne her 
individualiseringens tid, hvor der stilles 
rigtig store krav til, hvad de selv skal, 
er, at de flygter ud i noget andet – for 
eksempel rusmidler – fordi de ikke kan 
klare presset,” siger Jan Andreasen.  

klassens børn 
baglanD
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Han oplever, at de unge er meget alene med 
egne og familierelaterede problemer. I de kva-
litative interviews med 10 af de adspurgte 
386 elever i rapporten, fremgår det da også, 
at de unge føler sig overladt til sig selv. I rap-
porten siger en kursist blandt andet: 

”folk har prøvet at hjælpe lidt, men min 
farmor er alkoholiker, og min mormor er også 
alkoholiker. Dem, der burde være der, de kig-
ger på mig og siger sådan og sådan, men de 
er selv mennesker, som ikke har styr på noget 
som helst overhovedet. De vil gerne hjælpe, 
og den ene dag sidder man og snakker, og 
det virker fint, og den næste dag er personen 
plørehamrende stiv og har ikke kontrol over 
noget. Jeg kan ikke bruge deres input til noget. 
Jeg kan ikke læne mig op ad dem.” 

vi kan ikke erstatte forældre 
Der er ikke tale om elever med socio-økono-
misk belastede baggrunde, forklarer Jan an-
dreasen. for på frederiksberg Hf-kursus 
kommer majoriteten fra middelklassehjem 
med græsplæner, termoruder, stabil uddan-
nelse og fornuftig økonomi. alligevel fortæl-
ler 75 procent af kursisterne i rapporten, at 
de i deres opvækst har oplevet hændelser i 
hjemmet som alkohol- eller stofmisbrug, vold, 
alvorlig sygdom, depression, selvmord, incest 
eller død. Desuden mener de adspurgte, at 

Vi kan ikke erstatte 
forældre, der ikke er til 
stede.
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•  Er 54 år gammel.
•  Er gift og har fire børn.
•  underviser i historie og 

samfundsfag på Frederiks-
berg HF-kursus. Desuden er 
han studievejleder på stedet.
•  Er folketingskandidat for 

Socialdemokraterne i Køben-
havn. 
•  Var medlem af borgerre-

præsentationen fra 2005 til 
2009.
•  Er tidligere skolebestyrel-

sesformand på nørrebro. 

jan anDReaSen 

oplevelserne både spiller ind over for deres 
nuværende livssituation samt det at kunne 
gennemføre hf.

Hvis Jan andreasen skal beskrive de kur-
sister, han ser i studievejledningen, så kom-
mer de netop fra et familieliv, som er usikkert, 
mange er flyttet hjemmefra i en tidlig alder 
og har måske to-tre afbrudte uddannelser 
bag sig. Nogle af kursisterne har også lettere 
misbrug bag sig. 

”og når man har sådanne ting med i ba-
gagen, så har man ikke den samme styrke 
til at komme igennem hf, som hvis man har 
levet en helt normal tilværelse med støtte 
hjemmefra,” siger Jan andreasen. 

Han vurderer desuden, at det oftest er piger, 
som opsøger studievejledningen for at få støtte 
fra en voksen. og de er sårbare, fortæller han. 

”Tit er en almindelig kærestesorg, bedste-
forældres død eller lettere sygdom nok til at 
slå dem helt af pinden.”

Studievejlederen kan godt klare ting som 
kærestesorg, men skolen kan ikke samle folk 
op, hvor der ligger dybe psykologiske traumer 
bag. Her sender frederiksberg Hf-kursus ele-
verne videre til skolens tilknyttede psykolog. 
Problemet er bare, at så snart de sårbare unge 
står på egne ben, så falder tingene sammen 
for dem igen. for støtten fra forældrene mang-
ler stadig.

”alt det, skolen sætter i værk med studie-
vejledere, tutorer, mentorer og psykologer, 
kan efter min mening ikke erstatte et roligt, 
solidt, balanceret bagland,” siger han. 

Ingen gider være voksne
Set gennem Jan andreasens optik er forkla-
ringen på de unges problemer og forældrenes 
fraværende opførsel, at vi lever i en tid, hvor 
man dyrker individet, den personlige frihed 
og en forlænget ungdom. 

”vi lever i en tid, hvor ingen vil være 
voksne. Det gælder både forældre og børn. I 
dag er man jo ung, til man er 40,” siger Jan 
andreasen.

På frederiksberg Hf ser han det hos de 

unge ved, at de ikke for alvor tager ansvar 
for deres eget liv, men falder ind i børnerol-
len. De opfører sig, som da de gik i folkeskole, 
selv om aldersgennemsnittet er 21 år. for 
eksempel laver mange af kursisterne ikke 
lektier, de kommer for sent og har fravær. Det 
er en udfordring for læreren, da det ikke er 
specielt befordrende for klassekulturen, grup-
pearbejde og elevoplæg, hvis halvdelen af en 
klasse er væk, forklarer han. 

”De skal lære, at de er en del af et fælles-
skab. vi oplever en ekstrem individualisering, 
hvor det kan være svært for nogle af kursi-
sterne at sidde stille og følge undervisningen. 
Det har de simpelthen ikke lært hjemmefra,” 
siger Jan andreasen. 

men problemet er, at forældrene, som skulle 
lære dem det, også trænger til opdragelse, 
mener Jan andreasen. De er fraværende og 
forventer, at skolen laver lektier med deres 
barn, planlægger med dem eller skaffer dem 
psykologhjælp.

”Det er, som om forældrene ser det offent-
lige som et tagselvbord, hvor de kan lægge 
ansvaret for børnene over på os og sætte for-
ældrerollen på standby, for nu tager hf sig af 
problemet,” siger han.

 
Brudte forløb 
Ifølge rapporten svarer 50 procent af kursi-
sterne, at deres forældre er skilt. Det ser Jan 
andreasen som endnu et symptom på fami-
lier i krise. Der findes gode skilsmisser, men 

han ser mange eksempler på, at forældrene 
har mindre overskud til de unge, og økono-
mien vakler, på grund af at forældre bliver 
eneforsørgere. og netop brudte forløb, der 
napper bidder af selvtilliden, karakteriserer 
kursisterne på frederiksberg Hf-kursus. 

”mange af dem har mange brudte forløb 
bag sig, både familiemæssigt og uddannel-
sesmæssigt. 

De har ikke oplevet at gennemføre noget, 
og de har prøvet så mange gange. Derfor er 
bare det at gennemføre hf en kæmpe sejr,” 
siger Jan andreasen.

Som noget nyt oplever Jan andreasen oftere 
og oftere, at en af forældrene tager med til 
en studievejledningssamtale, når en kursist 
starter på skolen. og umiddelbart virker det 
jo ikke som en ”fraværende forælder”, men 
på den lange bane kan de ikke stå distancen, 
mener han.

”forældrene møder velforberedte op med 
blokken i hånden og store forventninger om, 
at vi kan gøre noget for at fastholde den 
unge,” siger Jan andreasen.

Han plejer derfor at lægge op til at holde 
kontakten med forælderen gennem skoleåret 
og have en tæt dialog omkring kursisten.

”men jeg har ret mange eksempler på, at 
når jeg så ringer til forældrene og lægger en 
besked, så ringer de ikke tilbage,” siger Jan 
andreasen. 

Herefter hører han som regel først fra for-
ældrene igen, når eksamen nærmer sig i for-
året.   

”Så ringer de en lørdag aften og forklarer, 
at nu skal ’Sofie’ aflevere en synopse i kul-
turfag. Hun har ikke fået den lavet, og det 
betyder, at hun ikke kan gå til eksamen, så 
hvad skal vi nu gøre?” siger Jan andreasen. 

Den ansvarsfralæggende kultur ser han 
gerne, at man tog en offentlig debat om. For-
ældrene må indse, at hvis man får børn, så 
kræver det, at man investerer noget af sig 
selv i børnene.  

”for vi kan ikke erstatte forældre, der ikke 
er til stede. ”
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Fagbevægelsen er i oprør over konflikten på it-virksomheden CSC. Løn-
trykkeri og alvorligt angreb på den danske model, lyder det. også fra GL, 
der både økonomisk og moralsk støtter de it-ansattes fagforening ProSa.

Angreb på 
den danske model

Ja til forhandling – nej til diktat. Nej til 
import af skruebrækkere. Nej til statsstøt-
tet løntrykkeri. realitetsforhandlinger nu.

Under disse paroler har medlemmer af 
it-fagforeningen ProSa den seneste tid ak-
tioneret og protesteret mod ledelsen på virk-
somheden CSC, hvor 1.300 er ansat i det 
danske hovedkvarter i valby.

Baggrunden er de seneste tre måneders 
faglige konflikt på it-virksomheden CSC. Fra 
midten af denne uge har ProSa varslet 
strejke for 400 it-ansatte på CSC. Konflikten 
begyndte sådan set helt tilbage i 2009, da 
CSC’s ledelse krævede ændringer i overens-
komsten mellem firmaet og it-fagforeningen 
ProSa. forhandlingerne fortsatte hele 2010, 
men uden resultat. I januar i år stillede CSC’s 
ledelse så nye krav om forringelser af over-
enskomsten – blandt andet lønnedgang på 
10 procent samt yderligere forringelser. Hel-
ler ikke forligsinstitutionen kunne skabe 
enighed i februar, hvorefter 120 ansatte 
blev lockoutet. CSC har ”importeret” en 
række udenlandske ansatte, men konflikten 
er efterhånden eskaleret – oplæring af disse 
ansatte under tvang, ulovlig arbejdsnedlæg-

gelse med fyringer til følge etcetera.
Senest arrangerede ProSa i sidste uge en 

stor aktionsdag for hele fagbevægelsen for 
at vise, at ingen vil finde sig i de metoder, 
CSC’s ledelse har brugt. en generel afstand-
tagen fra diktat og lockout på bekostning af 
forhandlinger.

I den forbindelse sagde Hanne Lykke Jes-
persen, næstformand i ProSa: 

”en samlet fagbevægelse tager også af-
stand fra CSC’s import af skruebrækkere, 
ligesom det er forkasteligt, at ledelsen på 
CSC har tvunget medarbejdere til at oplære 
skruebrækkere. Samtidig sender vi et klart 
signal til folketinget om, at politikerne må 
sikre, at import af arbejdskraft til arbejds-
konflikter bliver ulovlig på linje med de gæl-
dende regler, hvor jobcentrene ikke kan 
sende arbejdsløse ud som skruebrækkere 
under en arbejdskonflikt. Vi vil ikke finde 
os i statsstøttet løntrykkeri, hvor staten di-
rekte støtter arbejdsgiversiden under en kon-
flikt ved at tillade at hente skruebrækkere 
ind fra udlandet.”

at staten har valgt side, viser sig også ved, 
påpegede næstformanden, at arbejdsgiveren 

kan trække udgifter under konflikten fra i 
skat, mens ProSa som fagforening ikke kan. 

Pres udefra
over for ProSas nyhedssite, aktuelt, ana-
lyserer Søren Kaj andersen – leder af faoS,  
forskningscenter for arbejdsmarkeds- og 
organisationsstudier – at der er tale om en 
ny trussel mod den danske model, fordi der 
nu også er øget konkurrence fra udenlandsk 
arbejdskraft på vidensarbejdspladser som 
it-branchen. 

”Det startede med outsourcing, men nu 
ser vi også flere grupper af højtud-
dannede komme til Danmark. Det 
er et resultat af, at eU-arbejdskraf-
ten kan bevæge sig frit, samtidig 
med at man har liberaliseret reg-
lerne for tredjeverdenslande,” konstaterer 
han. 

før krisen var der meget fokus på at til-
trække de gode, veluddannede personer fra 
lande uden for eU. Det var en klar politisk 
strategi at åbne op og øge konkurrencen. og 
det er en udfordring for den danske model, 
at der kommer folk ind, som accepterer lavere 

Den danske model

Den danske model betegner det danske 
arbejdsmarkeds organisering, hvor det cen-
trale element er de frivillige aftaler, overens-
komster, der indgås mellem arbejdsgivere 
og arbejdstagere. Staten blander sig ikke i 
forhandlingerne, så længe arbejdsgiverne og 
lønmodtagerne kan få en aftale på plads.

Traditionen for frivillige aftaler mellem 

arbejdsmarkedets parter betyder blandt 
andet, at der ikke er nogen lov om mindste-
løn i Danmark.

nogle mener, at den danske model er 
truet af EU’s regler om arbejdskraftens frie 
bevægelighed, hvor man kun kan kræve, at 
udenlandsk arbejdskraft overholder lovene 
og ikke overenskomsterne.

Kilde: Wikipedia

26

Gym
nasieskolen • #10 • 2011



vilkår, mener han. 
”arbejdspladserne er mere 

udsatte, når opgaverne lige 
så godt kan løses af indere. 
Langt størstedelen af det 
danske arbejdsmarked er sta-

dig organiseret, men det er 
mere og mere presset. Ultima-

tivt bliver det her en trussel mod aftalemo-
dellen,” lyder det fra Søren Kaj andersen. 

en forudsætning for at modarbejde løn-
presset er, at man får organiseret folk og 
lavet overenskomster. erfaringen viser også, 
at jo længere tid folk er i Danmark, jo flere 
krav begynder de at stille. Hvis strategien 
omvendt går på at sætte lønningerne ned, 
er det skruen uden ende, forklarer han. 

Hanne Lykke Jespersen er enig i, at det 

ikke er en mulighed at gå ned i løn for at 
beholde de danske job. 

”Det eneste valg er at stå sammen. Soli-
daritet er fagforeningernes grundtanke, og 
den er ikke gået af mode. Det er nemmere 
for arbejdsgiverne at presse folk én for én,” 
siger hun til aktuelt. 

Undergravende midler
også i Gymnasieskolernes Lærerforening 
(GL) er der forargelse over CSC’s fremfærd. 
GL sendte i april i år en støtteudtalelse (se 
faktaboks) til ProSa. Siden da er forhand-
lingerne i forligsinstitutionen som nævnt 
brudt sammen. endda selv om ProSa tilbød 
en forringelse af medlemmernes vilkår – al-
ligevel valgte CSC’s ledelse at lade forhand-
lingerne bryde sammen. GL ser som den 

øvrige fagbevægelse med stor alvor på CSC’s 
ultimative krav og manglende respekt for 
den danske models krav om at udvise for-
handlingsvilje.

”Inspireret af amerikanske tilstande har 
CSC taget midler i brug, som er uhørte i 
dansk sammenhæng, med lockout og an-
vendelse af vikarer til erstatning for de kon-
fliktramte prosamedlemmer,” siger GL-for-
mand Gorm Leschly.

Da konflikten således er blevet optrappet, 
og CSC forsøger at undergrave den danske 
model, har GL’s hovedbestyrelse besluttet at 
støtte ProSa med 50.000 kroner. GL tror på 
den danske model og mener ikke, at arbejds-
giverne ensidigt skal kunne fastlægge løn- og 
ansættelsesvilkår, som CSC forsøger at gøre, 
fastslår formanden. 

Støtteudtalelse til PrOSa fra GL

I Danmark har vi et helt unikt aftalesystem: Den danske model, 
som fortjener stor respekt, og som andre lande misunder os. 

Modellen er baseret på, at man gennem forhandlinger finder 
fælles løsninger til fælles gavn. Begge parter skal udvise for-
handlingsvilje og undlade at stille ultimative krav. En fornuftig 
aftale giver arbejdsgiverne den absolut bedste arbejdskraft. 
Det ser CSC ud til at have overset.

CSC har stillet ultimative krav over for sine 120 it-ansatte og 

har efterfølgende lockoutet dem og hentet skruebrækkere ind 
for at få opgaverne løst. Det er uacceptabelt.

Hvis CSC i fremtiden skal opfattes som en seriøs it-partner, 
er det afgørende, at virksomheden respekterer dens ansatte! 
Det kræver ikke bare, at forhandlingerne mellem PrOSA og 
CSC genoptages, men at CSC udviser reel forhandlingsvilje og 
strækker sig meget langt for at finde en løsning, som er til gavn 
for både medarbejderne og CSC. 

Det er tid til handling nu!
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Fastansatte lærere får ”udsat” deres pædagogikum år 
efter år. Hvad siger Undervisningsministeriet til det?
I Undervisningsministeriet har vi ingen konkrete oplysnin-
ger om, at fastansatte lærere får udsat deres pædagogikum 
”år efter år”, men vi har kendskab til lærere, der får udsat 
deres pædagogikum et år. Skulle vi få kendskab til, at fast-
ansatte lærere skal vente flere år på at komme i pædagogi-
kum, så vil vi erindre de pågældende skoler om reglerne i 
pædagogikumbekendtgørelsen. Her står nemlig højt og ty-
deligt, at når man bliver fastansat som lærer, så skal man i 
pædagogikum i ansættelsens første år. I særlige tilfælde kan 
man udsætte pædagogikum med et år, men hvis det sker, 
så skal der alligevel udarbejdes en foreløbig uddannelses-
plan, der angiver, hvornår pædagogikum så påbegyndes.

Mange lærere og pædagogikumkandidater har en op-
fattelse af, at skolerne opererer med en slags kvoter for 
antallet af pædagogikumstillinger. Hvordan hænger 
det sammen med ministeriets opfattelse?

I den tidligere pædagogikumordning var der en central 
kvote for antallet af årlige uddannelsesstillinger. Skolerne 
skulle så fordele uddannelsesstillingerne imellem sig, og jeg 
er da bekendt med, at skolerne indbyrdes aftalte lokale kvo-
ter. rationalet bag ordningen var, at skolerne skulle bidrage 
til at sikre, at et tilstrækkeligt antal lærere fik pædagogikum, 
så disse kunne dække behovet for nye lærere i de gymnasiale 
uddannelser. 

I den nye pædagogikumordning er der intet over- eller 
underloft for antallet af pædagogikumkandidater. Når sko-
lerne ansætter nye lærere, så skal de, der ikke har pædago-
gikum, i pædagogikum. Den enkelte skoles antal af pæda-
gogikumkandidater styres derfor af skolens behov.

Det kunne umiddelbart virke, som om pædagogi-
kumstillingerne i visse tilfælde bliver ofre for kasse-
tænkning. Det var vel ikke meningen?
Pædagogikumtaxameteret er opdelt således, at cirka halv-
delen af taxameteret bliver udbetalt via det generelle ud-
dannelsestaxameter, mens resten ”følger” kandidaten. Da 
man må gå ud fra, at der er en sammenhæng mellem antal-

let af elever og behovet for nyansættelser, så vil udgifter og 
indtægter normalt passe. vi har ikke kendskab til, at skoler 
systematisk skulle undlade at uddanne pædagogikumkan-
didater for at tjene penge, men det er klart, at vi har fokus 
på, at alle påtager sig den opgave at uddanne pædagogi-
kumkandidater. I forbindelse med vedtagelsen af den nye 
pædagogikumordning besluttede folketinget, at ordningen 
skulle evalueres efter tre år. De ønskede blandt andet un-
dersøgt, om der blev uddannet et tilstrækkeligt antal pæ-
dagogikumkandidater, og om alle skoler påtog sig opgaven 
som forventet.

Hvad med fastansatte lærere på deltid? GL har flere 
eksempler på folk, der er blevet afvist, men det ligger i 
loven, at de også skal i pædagogikum.
I pædagogikumbekendtgørelsen står, at når en lærer bliver 
fastansat, så skal han/hun i pædagogikum i ansættelsens 
første år. Samtidig står der, at pædagogikumuddannelsen 
tilrettelægges som et etårigt forløb. Deltidsansættelse er ikke 
nævnt i pædagogikumbekendtgørelsen i forbindelse med et 
pædagogikumforløb.
  
GL hører også fagligt særdeles veluddannede lærere 
beklage sig over teoretiske krav, der gør det besværligt 
at passe sine timer på skolen sideløbende. Hvad siger 
du til det?
Teoretisk pædagogikum er en vigtig del af pædagogikumud-
dannelsen, og vi får mange tilbagemeldinger om, at netop 
diskussionerne på de teoretiske kurser bliver videreført på 
de enkelte skoler. men selvfølgelig må man bestandigt over-
veje, om der er fundet den rette balance mellem teoretisk og 
praktisk pædagogikum. også det element vil indgå i den 
kommende evaluering. 
Der er ingen tvivl om, at det er hårdt at være i pædagogikum. 
Det tror jeg alle har oplevet, uanset om det tog et halvt år, 
som det gjorde i min tid, to år, som i den forrige ordning, 
eller som nu, at det tager et år. Derfor er det også vigtigt, at 
skolerne ved tilrettelæggelsen af den enkelte kandidats pæ-
dagogikumforløb undlader at belaste kandidaten med alt for 
mange andre skoleaktiviteter. 

fastansatte skal i pædagogikum
GL’s sekretariat får henvendelser fra fastansatte lærere, der gentagne gange har fået 
afvist at komme i pædagogikum, blandt andet med henvisning til, at der ikke er 
”plads”. også deltidsansatte rammes. Gymnasieskolen har foreholdt Undervisnings-
ministeriet nogle af problemerne.

eva PIlGaaRD haue
uddannelsesansvarlig for pædagogikum 
i undervisningsministeriet.
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Qvo Vadis er en ny udgivelse til latindelen af 
almen sprogforståelse.  

De 12 kapitler introducerer hver især til centrale 
aspekter af det latinske sprogs opbygning og 
betydning.

Qvo Vadis følger en romersk familie i det  
1. århundrede efter Kristi fødsel, da Romerriget 
var på sit højeste, og hvor kristendommen kom 
til som en ny religiøs faktor, der skulle vise 
sig at blive afgørende for det latinske sprogs 
fremtidige rolle i Europa.

Bogen introducerer både til det latinske sprogs 
særtræk og til dets vidtrækkende betydning for 
kultur og sprog.

De latinske læsestykker er forsynet med 
gennemprøvede øvelser, der på forskellige måder 
giver eleverne forståelse for både grammatik og 
sammenhængen mellem sprog og kultur.

Anders Jensen og Elisabeth Nedergaard | Bog ca. 130 sider kr. 118,-  

| Klar til skolestart 2011 | Prisen er ekskl. moms og gælder ved køb 

hos Systime. 



Nu er det lærernes tur!
Sådan kunne man fristes 

til at karakterisere et nyt ud-
viklingsprogram, Gymnasieskoler-
nes Lærerforening (GL) lægger op 
til. forsøgsaktiviteten i årene forud 

for gymnasiereformen viste, at 
der på skolerne er stor villighed 

og udviklingspotentiale, og 
derfor vil det være en god 
idé med en supplerende, 
statslig pulje til at videreføre 
den basis, gymnasierefor-

men fra 2005 har grundlagt, 
mener foreningen.
”Det er selvfølgelig nærlig-

gende at stille spørgsmålet: Hvorfor? 
2005-reformen er allerede justeret 

mange gange. men vi tror på, at vi kan 
komme nogle skridt videre og forbedre 
de gymnasiale uddannelser yderligere. 
Nu er der nogle erfaringer at bygge vi-

dere på, så det her handler lidt om, at 
hvis vi som lærere skulle bestemme i 

forhold til den videre udvikling af under-
visningen, hvad kunne vi så egentlig 

tænke os?” forklarer formanden for GL’s 
Uddannelsesudvalg, Gerd Schmidt Nielsen.

Hun lægger vægt på, at det ikke handler 
om at lave ”en ny reform”. Det, der er nu, 

forsvinder nok ikke lige med det samme. 
Udgangspunktet skal derfor være kon-

struktivt.
”Det handler for eksempel om 

at organisere samspillet mellem 
fagene på fornuftig vis. Skabe 

engagement og ejerskab. 
finde nogle fælles plat-

forme, for ikke mindst 

handler det også om vidensdeling og om, 
hvordan vi sikrer de ældre generationers 
viden overført til de yngre generationer. vi 
skal have tænkt ordentligt ind, hvordan vi 
deler vores erfaringer. rent strukturelt har 
vi justeret og justeret 2005-reformen og haft 
nogle gennemløb, som har givet ny viden. 
Nu gælder det om at få tingene integreret 
mere i den daglige tænkning,” siger udvalgs-
formanden.

Skitsen til programmet lægger således 
ikke op til et facit på forhånd. Der skal ikke 
findes én rigtig måde at undervise på, men 
derimod være rum for en variation, der både 
afspejler forskellene mellem lærernes indi-
viduelle, professionelle baggrund og sam-
spillet mellem læreren og den enkelte klas-
ses forudsætninger og forventninger.

Ligeledes er der jo forskellige opfattelser 
af, hvad der kendetegner god undervisning. 
Lærerne har forskellige didaktiske tilgange, 
og udviklingsprogrammet skal understøtte 
refleksion og  erkendelse af disse forskellige 
tilgange, så de kan virke udviklende og gen-
sidigt berigende på tværs af fag og skoler.

”vi skal gøre det klart, at det er pædago-
gikken, der er i front her – så kan lærerne 
måske se, at her er faktisk nogle muligheder 
for at lette nogle af de daglige rutiner,” lyder 
det fra Gerd Schmidt Nielsen.

”Der er altid nogen, der har gode ideer, 
og man kan sige, at der allerede foregår en 
masse projekter ude på skolerne lokalt. Der 
er bare behov for en formalisering, som kan 
samle tingene og sikre vidensdelingen, li-
gesom det kunne være fint, hvis der også 
blev midler til at lade forskere følge projek-
tet, beskrive tingene og understøtte udvik-
lingen.”

et nyt projekt skal i højere grad bringe lærerne, som  
jo står med hænderne nede i selve materien, på banen. 
Det handler om videreudvikling af de gymnasiale  
uddannelser efter den store reform.

Lærerne  
skal påvirke
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Skoleforankret udvikling

Udviklingsprogrammet skal først og fremmest 
bæres af den faglige og pædagogiske indsigt, 
lærerne besidder, og skal medvirke til at:
·    fremme vidensdeling og lærernes mulighed 

for at bidrage til udviklingen af de gymnasiale 
uddannelser

·    at realisere tankerne i studieretningsgymnasiet 
og styrke udviklingen af fagligheden og faglig 

synergi, så der sker en forøgelse af det fag-
lige udbytte af undervisningen, samtidig med at 
den enkelte elevs studiekompetence styrkes

·    at alle elever får optimale faglige udfordringer. 
Undervisningen skal udvikles, så den tilgodeser 
forskelligheden i elevgruppen. Der er behov for 
at stimulere alle elever, uanset hvilken social 
arv de møder op med.

Master i
Multikulturalitet, uddannelse og læring (MML)

Ny masteruddannelse på RUC!

... hvis du vil lære mere om planlægning, læring og pædagogik på multikulturelle skoler.

ruc.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/masteruddannelser/mml        tlf. 2621 4442

RUC
Roskilde Universitet

Tre hovedområder
Den endelige udmøntning af projektet er 
imidlertid usikker, idet den ministerielle ad-
ministration, GL oprindeligt lancerede ideen 
for, stort set er udskiftet – inklusive mini-
steren. Det betyder, at samtalerne starter 
delvist forfra, men det er naturligvis håbet, 
at projektet vinder gehør ved frederiksholms 
Kanal.

GL lægger i skitsen op til, at der afsættes 
en statslig pulje for et udviklingsarbejde, der 
skal forløbe over tre år, så man kan nå at se 
nogle reelle virkninger. Der er imidlertid lagt 
op til en samfinansiering, hvor skolerne selv 
bidrager. Puljetilskuddet bør dog være af en 
sådan størrelse, lyder det i oplægget, at sko-
lerne motiveres til at indgå i projektet. Der 
tilskyndes endvidere til, at skolerne arbejder 
med tre hovedområder – selv om dette ikke 
udelukker, at der arbejdes på flere fronter. 
De tre områder er:

1. fag og fagligt samspil. Som tidligere 
nævnt lægges der vægt på faglig ud-
vikling for de enkelte fag og studieret-
ninger og samspil imellem disse. vi-
densdeling og videreførelse af 
erfaringer er igen nogle af nøgleordene. 
en af intentionerne med gymnasiere-
formen var jo netop at fremme faglighed 
og faglig synergi og derved skabe en 
samlet styrkelse.

2. Undervisnings- og evalueringsformer, 
som løbende skal udvikles, blandt an-
det i forhold til udviklingen i målgrup-
pen og målene for undervisningen. Det 
store evalueringsarbejde, der gik forud 
for reformen, har ligget stille i imple-
menteringsfasen, men flere skoler vil 
gerne arbejde på dette område igen, 
hvilket den øjeblikkelige debat om ek-
sempelvis brug af internet til eksamen 
afspejler. ”man bør nok eksperimentere 
videre med eksamensformerne, som jo 
betyder meget for undervisningens til-
rettelæggelse i løbet af skoleåret,” på-
peger Gerd Schmidt Nielsen.

3. organisering. 2005-reformen lagde op 
til, at organiseringen og planlægningen 
af undervisningen blev udviklet, for 
eksempel med øget brug af team. På 
mange skoler er teamtilrettelæggelsen 
i dag en helt anden end i reformens 
første år, blandt andet fordi færre øn-
skede at blive involveret i det admini-
strative arbejde, der fulgte med. Det har 
altså ikke så meget været pædagogiske 
overvejelser som en oplevet nødvendig-
hed, og derfor anses det for oplagt at 
arbejde videre med udviklingen af læ-
rersamarbejdet i studieretningsgymna-
siet, så fagsamspillet ikke blokeres af 
bureaukrati.
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18 meter under jorden i soverum, 
spisestuer, radiorum og et gangareal 
på 1,6 kilometer opholdt 350 danske 
officerer og soldater sig under den 
kolde krig i tophemmelige faciliteter. 
herfra overvågede de minutiøst skibe 
og fly omkring østersøen.  
nu er stedet lavet om til museet Kold-
krigsmuseum Stevnsfort. 
I år åbner museet sin tredje sæson, 
og i løbet af de første to år havde det 
over 100.000 besøgende.  

Guiderne, der alle har en fortid i 
forsvaret, fortæller om fortets 
store betydning – for eksempel under 
Cubakrisen, da man herfra kunne rap-
portere, at skibene med de russiske 
missiler var vendt om. De fortæller 
også, at Kennedy jævnligt under krisen 
spurgte sine rådgivere: ”hvad siger 
Stevnsfortet?”
efterfølgende viste det sig i øvrigt, at 
russere og polakker kendte alle detal-
jer om fortet og dets bemanding.
www.stevnsfortet.dk

historie

kunst

GRøN I bYEN
GoGreenaarhus er et bykort over det bæredygtige 
aarhus. Det viser vej til økologiske og miljømæssigt 
korrekte forretninger, virksomheder og spændende grønne 
aktiviteter. Kortet fås hos visitaarhus og på cafeerne rundt 
omkring i byen. bag ideen står bæredygtighedsbureauet 
World Perfect, og de knokler for at have et GoGreenCopen-
hagen klar i slutningen af juni måned. Indtil da kan man få  
og give gode ideer til bæredygtige udflugter og indkøb på 
hjemmesiden www.gogreenaarhus.dk

hvorfor og hvordan dyrker mange 
kunstnere det grimme? Det 
forsøger Kunsten – alias aalborg 
Kunstmuseum – at undersøge 
med en nyåbnet udstilling. her er 
der mange værker af blandt an-
dre michael Kvium, der rækker fra 
begyndelsen af det 20. århund-
rede og frem. Svaret er, at der 
findes en mening med grim-
heden, selv om det hedder ”de 
skønne kunster”. udstillingen 
fortsætter sommeren over og 
frem til midt i september.
www.kunsten.dk

Det skønne  
ved det grimme

Genoplev  
den kolde kriG

Bo i private 
hjem i hele 

verden

14.000 værter fordelt på 130 lande tilbyder, 
at man kan bo hos dem i deres private hjem. man skal  
bare være medlem af foreningen Servas. Gæster kan  
bo to døgn ganske gratis hos foreningens medlemmer.
Læs mere på www.servas.org og www.servas.dk
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Sommersafari

Rejse

Mad

Danmark får en ny festival for mad og gastro-
nomi. Det bliver en festival, hvor råvarerne 
udforskes, og fællesskabet omkring mad og 
måltider styrkes. Festivalen kaldet mad (udtales 
på engelsk) vil blive placeret på Refshaleøen den 
27. og 28. august med gadekøkken, græssende 
dyr og fødevarer af høj kvalitet. Der vil også være 
workshopper om jordkvalitet, plantevækst 
og kompost. bag initiativet står Rene 
Redzepi og Claus meyer. Desuden vil 
man kunne møde massimo bottura  
fra italienske osteria Francescana i 
modena og spanske andoni luis aduriz, 
mugaritz i San Sebastian,  David Chang, 
manden bag momofuku-restau ranterne i 
new York, og forskeren harold mcGee 
også kendt som ”the curious cook”. 

mode kan være en jungle at finde rundt i, men 
i denne sommer er den nærmest en savanne. 
I sommer skal vi nemlig igen iføre os safari-
looket, som Yves Saint laurent præsenterede 
det første gang i 1969 med sin la saharienne-
kollektion. Så frem med kakishorts, safarijakke 
og tøj med dyreprint. I den opdaterede version 
hører der også etniske smykker, runde solbriller 
og skuldertasker med. alt sammen i et tidløst 
og casual udtryk, hvor de fleste kan være med. 
Kombiner bløde shorts med en hvid skjorte eller 
en tanktop – og tag en lækker skuldertaske med 
leopardmønster over skulderen.

MaD  
MOMEnTuM

don deLillo:  
underverden
new York er i høj grad til stede 
i denne murstensroman. new-

yorkerforfatteren Don 
Delillo begynder med 
en episk baseball finale 
mellem to new York-hold 
og beskriver derefter en 
folkets historie om uSa  
i koldkrigsæraen.

paul Auster:  
New York-trilogien
Det hedder sig, at new 
York er en tilstand. Det 
er denne tilstand, som 
Paul auster udnytter i 
sine tre små tematisk 

beslægtede romaner, som også er 
identitetsmysterier.  

man ved som læser, at man 
befinder sig i new York, men med 
hensyn til resten er man konstant 
i tvivl om, hvad der er indbildning, 
og hvad der er virkelighed. Trilogien 
blev skrevet 1985-87.

Tom Wolfe:  
Forfængelighedens bål
Wolfes intention var at fange es-
sensen af new York i 1980’erne 
i sin mest populære roman, som 
med ætsende vid og i hæsblæ-
sende tempo spidder tidens 
race- og klassespændinger. Ikke 
mindst Wall Streets fascinerende 
excesser personificeret i yuppie- 
traderen Sherman mcCoy, som en 
dag tager den forkerte afkørsel 
og ender i bronx. undgå for Guds 
skyld filmen.

vin

Den spanske rødvin Priorat havde 
i mange år ry for at være rå og 
meget alkoholfyldig. Den bleg-
nede i sammenligning med Rioja 
og Ribera del Duero. men Priorat 
fra distriktet af samme navn i 
Catalonien har gennemgået en 
kolossal udvikling. verdens bedste 
næser nikker anerkendende, og 
danskerne er så småt ved at op-
dage denne vin, der får sin faste 
karakter af, at den er presset af 
druer fra gamle vinstokke, som 
overlever på en relativt fattig 
jordbund. Priorat er blevet meget 
elegant – og meget eftertragtet. 
blandt forhandlerne er h.j. hansen 
vin a/S. En
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Læs, før turen går til New York

mode

Foto: a
dax

HUSK!
Det er nu, du skal ud med fiskestangen, hvis  
du skal nå at fange hornfisk fra kysten i år.  
Sæsonen varer til cirka midt i juni. 
Gode fangsttips på www.altomfiskeri.dk

www.madfoodcamp.dk
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Ifølge teoretikere som Pareto, 
mosca, michels og Schumpe-
ter findes der i ethvert sam-

fund et elitært mindretal, som 
træffer de vigtigste politiske be-
slutninger, og som derved også 
koncentrerer magten hos sig. 
Den politiske elite eller her-
skende klasse består som regel 
af mennesker, der selv er børn 
af den herskende klasse. Spørgs-
målet er så, om de højtuddan-
nede herhjemme som et elitært 
mindretal udgør den herskende 
klasse i højere grad end tidligere, 
og om gymnasiereformen er et 
udtryk for det. Spørgsmålet stil-
ler sig i særlig grad i lyset af de 
vanskeligheder, som gennemfø-
relsen af gymnasiereformen har 
medført.

Det er almindeligt at opfatte 
eliten som det mindretal, der 
indtager topposterne i et sam-
fund, men elite betegner også 
de bedste eller mest talentfulde 
og som sådan også de højtud-
dannede, der generelt er blevet 
udvalgt til at besætte samfun-
dets ledende stillinger. Jo mere 
kompliceret det samfund er, som 
skal ledes, jo mere differentie-
rede må teorierne, der skal be-
skrive og forklare det, være. Det 
er derfor nødvendigt, at de men-
nesker, der skal uddannes til at 

indtage de højeste og 
mest indflydelsesrige 
stillinger i vores sam-
fund, fra et tidligt tids-
punkt i deres uddan-
nelse trænes i at tænke 
teoretisk, altså ab-
strakt, og det vil na-
turligvis sige på en 
anden måde, end al-
mindelige menne-
sker er nødt til. 

Teorier er et orien-
terings- og ledelsesred-
skab, som man bruger til at for-
stå og træffe beslutninger i en 
uoverskuelig virkelighed; det er 
en forforståelse af en situation, 
som bruges til at forstå den så 
præcist som muligt og til at 
undgå de værste vildskud, når 
der skal træffes afgørende beslut-
ninger, som man for eksempel 
hele tiden skal i politik.

forskellen eller modsætnin-
gen mellem de højtuddannede 
og almindelige mennesker, mel-
lem episteme og doxa, har gjort 
eliten kontroversiel, fordi den er 
blevet opfattet som udemokra-
tisk. men eliten er ikke udemo-
kratisk, så længe den respekterer 
folkesuverænitetsprincippet, det 
vil sige, at eliten er underlagt og 
loyal over for den politiske le-
delse på samme måde som for 

   om 

KROniK

Magister i litteratur-
videnskab fra Københavns 

universitet 1975.  
Sidefag i oldtidskundskab, 

filosofi og psykologi. 
ansat på Køge Gymnasium 

siden 1976. Forelæst  
på Folkeuniversitetet  

fra 1984 til 1992. 
Har udgivet bøger om  

Kierkegaard og Homer 
samt diverse artikler,  
kronikker med mere. 

Skriver desuden i  
øjeblikket på en bog om 

albert bandura.

CaRl KähleR

er gymnasiereformen et udtryk for, at eliten 
har taget magten? Den globale konkurrence 
vil sikre eliten en fremtrædende placering, for 
i et videnssamfund er eliten det stærkeste 
våben. Spørgsmålet er, om det vil påvirke 
den demokratiske udvikling, når de 
højtuddannede efterhånden sidder på de 
beslutningstagende topposter i Danmark. 
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Elitens triumf

eksempel militæret og diploma-
tiet. Det udelukker ikke, at dele 
af eliten kan optræde usolida-
risk, illoyalt eller udemokratisk. 
Noget andet er spørgsmålet, om 
rekrutteringen til eliterne er for-
enelig med et folkestyre. Det er 
den, hvis eliterne er åbne over 
for talentfulde unge uanset deres 
sociale baggrund. Det er en af 
de måder, hvorpå sammensæt-
ningen af eliterne kan ændres, 
således at det ikke kun er børn 
af eliterne, der kommer til at ud-
gøre de nye eliter.

Centrum-venstre-partierne og 
fagbevægelsen ved, som Lars 
olsen skriver, “at mennesker 
uden hverken faglig eller boglig 
uddannelse har en massiv risiko 
for marginalisering på arbejds-
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markedet, med alt hvad dette 
fører med sig” (2010:223). Derfor 
har de gjort kravet om ”mere ud-
dannelse” til et uomgængeligt 
krav. Det har skabt en nærmest 
uløselig konflikt mellem de vi-
deregående uddannelsers krav 
med gymnasiereformen om en 
højnelse af niveauet i de gymna-
siale uddannelser og centrum-
venstre-partierne og fagbevægel-
sen, der med taxameter prin- 
 cippet etcetera presser på for at 
få flere og flere unge igennem de 
gymnasiale uddannelser uden 
at bekymre sig om den uddan-
nelsesinflation, der er en følge 
af det, og uden at interessere sig 
for indholdet i undervisningen. 
Det medfører helt konkret, at det 
kræver en betydelig personlig 

noreret af de højtuddannede og 
højtlønnede eliter, der ikke har 
kendskab til almindelige men-
neskers hverdagsliv, fordi de bor 
og lever afsondret fra alminde-
lige mennesker. 

Således ser Lars olsen en me-
get væsentlig årsag til den aka-
demisering, som gymnasierefor-
men er udtryk for, i den udvik- 
ling, der er sket i rekrutteringen 
til folketinget i de sidste tredive 
år, hvor et stigende antal politi-
kere har taget en uddannelse 
som cand.scient.pol. eller lig-
nende. Deri ser Lars olsen en 
fare for demokratiet.

“De seneste årtier har ikke 
bare betydet overgangen fra 
klasse- og massepartier til pro-
fessionaliseret politik. Der er 
også opstået en kløft mellem 
politikerne og store dele af be-
folkningen, og der er blevet 
større kløfter mellem forskellige 
sociale lag i befolkningen. Det 
er de velstillede og højtuddan-
nede, som er på bølgelængde 
med ‘den politiske kaste’ af po-
litikere, embedsmænd, eksperter 
og mediefolk. Det er dem, der 
deler levevilkår og dagsordener 
med den politiske kaste – og det 
er dem, der har lettest ved at af-
kode spillet i moderne politik. 
(...) Set i helikopterperspektiv er 
politik ved at blive en kamp mel-
lem forskellige segmenter af de 
velstillede lag. De stærke bånd 
mellem brede samfundsklasser 
og politikere, som kendetegnede 
det klassiske folkestyre, er ved 
at blive skåret over. og det bør 
vække bekymring og debat” 
(2010:63f).

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

autoritet og styrke at forvandle 
”det brede lags erfaringer”, som 
eleverne kommer med, til det 
vidensniveau, som gymnasiere-
formen kræver. vi kan se, at et 
stigende antal gymnasielærere 
får stress af det eller må tilside-
sætte basale menneskelige behov 
for ikke at få det, måske uden at 
vide, hvad der er den præcise 
årsag til det. Det er et arbejde, 
der for mange er mere krævende 
og udmattende end de fleste le-
delsesfunktioner. Det rejser 
spørgsmålet, om gymnasierefor-
men er udtryk for, at eliten har 
taget og vil tage magten i frem-
tiden.

Hvis der er tale om en interes-
sekonflikt mellem de højtuddan-
nede og de brede lags repræsen-
tanter, så er der basis for dan- 
nelse af fordomme og for fjendt-
lighed imellem de to parter, idet 
hver part vil vurdere sine inte-
resser og værdier højest. Så-
danne konflikter løses som regel 
ved, at enten den ene eller den 
anden part vinder, eller der ind-
gås et kompromis. I denne kon-
flikt hævder Lars Olsen, at der 
er tale om Eliternes triumf (2010), 
men er det rigtigt?

Er gymnasiereformen 
 udtryk for, at eliten har 
 taget magten?
Helt i overensstemmelse med 
ovennævnte eliteteoretikere me-
ner Lars olsen, at det er elitens 
børn, der kommer til at udgøre 
de kommende eliter, fordi “de 
højtuddannede indretter offent-
lige systemer, så de passer til 
dem selv og deres børn” (2010: 
10). Offentlige systemer er op-
bygget efter en hierarkiserende 
rationalitet, der placerer det svæ-
reste og mest generelle øverst og 
det letteste og mest konkrete 
nederst. Pædagogiske forældre 
lærer som regel deres børn det 
letteste og mest konkrete først 
og det sværeste og mest gene-

relle sidst, fordi den konkrete 
operationalitet udvikles før den 
abstrakte rationalitet. Inden for 
dette spektrum kan der så være 
forskel på, hvor langt det enkelte 
barn udvikler sig. Det er imid-
lertid klart, at de nye undervis-
nings- og eksamensformer imø-
dekommer de elever, der når 
længst. Det vil ofte være de aka-
demisk velstimulerede, der har 
mulighed for at få hjælp fra de-
res familie og venner. Her tæn-
ker jeg ikke på dem, der afleve-
rer noget, som andre har skrevet. 

Selv om gymnasiereformen 
blev vedtaget af et bredt flertal 
i folketinget, er den ifølge Lars 
olsen udtryk for “forestillinger, 
der er udviklet i uddannelses-
verdenens lag af eksperter og 
forskere” (2010:11). Det vil sige, 
at gymnasiereformen blev ved-
taget af politikere, der ikke 
kunne se de problemer, den ud-
løste. afstanden mellem det vi-
densniveau, som gymnasierefor-
men lægger op til, at eleverne 
skal tilegne sig, og de forudsæt-
ninger, som de elever, der ikke 
kommer fra en akademisk bag-
grund, kommer ind på de gym-
nasiale uddannelser med, er i 
de fleste tilfælde for stor.

Hvis vi antager, at eliten be-
står af mindre end 10 % af be-
folkningen, så får vi det problem, 
at gymnasiereformen er udtryk 
for “forestillinger, der er udvik-
let i uddannelsesverdenens lag 
af eksperter og forskere”, men 
at den retter sig mod cirka 50 % 
af en ungdomsårgang. Lars ol-
sen ser heri en fare for, at de 
brede lags erfaringer bliver ig-
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Det er ikke kun forholdet mel-
lem politikerne og befolkningen, 
der har ændret sig. Det gælder 
også forholdet mellem politi-
kerne og embedsmændene i cen-
traladministrationen. Politikerne 
er i højere grad end tidligere ud-
dannede i at tænke på samme 
måde som – og ofte træffer de 
deres beslutninger efter anbefa-
linger fra – embedsmandsværket 
og ikke kun ud fra deres ideolo-
giske ståsted.

akademiseringen er særligt 
slået igennem på to områder, 
gymnasiereformen og de mel-
lemlange videregående uddan-
nelser. for gymnasiets vedkom-
mende i de nye fag be kendt - 
gø rel ser og vej led ninger til be-
kendtgørelserne, der sammen 
med de store opgaver, studieret-
ningsprojekter, aP og aT kan få 
udenforstående til at tro, at der 
er tale om beskrivelser af fag på 
universiteterne. I forhold til den 
oprindelige gymnasiereform er 
der ganske vist sket nogle juste-
ringer, men der er stadigvæk tale 
om en betydelig kløft mellem det 
teoretiske ambitionsniveau og 
det praktisk gennemførlige. Pro-
blemet er, at der ikke er bedre 
uddannelsesalternativer til de 
16-19-årige, som ikke er min-
dede for en teoretisk eller boglig 
uddannelse.

Når det alligevel har kunnet 
lade sig gøre at opretholde det 
høje ambitionsniveau, så skyldes 
det formentlig, som Lars olsen 
skriver, at “akademikerne er ved 
at sætte sig tungt på det politiske 
liv” (2010:121f), og “at den hø-
jere middelklasse etableres som 
en slags ”normalbillede” for hele 
samfundet” (2010:180), samtidig 
med at centrum-venstre-partier ne 
og fagbevægelsen står fast på 

kravet om ”mere uddannelse” 
uden som nævnt at interessere 
sig for uddannelsernes indhold.

Viden er magt
Sovjetunionens sammenbrud og 
Berlinmurens fald i 1989 betød, 
at den ideologiske modsætning 
mellem liberalister og socialister 
tog af, samtidig med at de højt-
uddannedes dominans medførte, 
at den økonomiske ulighed tog 
til, som vi har set det i england 
under Labour. Hertil bidrog også, 
at boligpriserne steg markant.

Herhjemme erklærede stats-
minister Lars Løkke rasmussen 
i 2009, at Danmark i 2020 skal 
være blandt verdens ti rigeste 
lande, og at vi skal tilhøre ver-
denseliten inden for uddannelse, 
sundhed, klima med videre. Det 
rejser naturligvis spørgsmålet, 
om det overhovedet er realistisk 
under de nuværende forudsæt-
ninger. 

Hvis vi holder os til gymna-
sieskolen, kan vi sige, at gym-
nasielærerne tilstræber at være 
så politisk korrekte som muligt, 
når det drejer sig om indvan-
dring, kriminalitet og skolepoli-
tik; at vi er opmærksomme over 
for misbrug af velfærdsgoderne, 
men ikke særlig bevidste om 
klasseforskellene i Danmark; at 
vi som regel lever på afstand af 
de problemer, vi underviser i, 
for eksempel narko, arbejdsløs-
hed med mere; at de fleste af os 
bor rimelig godt, at vi i den 
måde, vi tænker og handler på, 
er præget af den videregående 
uddannelse, vi har taget; at vi 
nok har en teoretisk tilgang til 
de emner, vi underviser i, for 
eksempel krige, hungersnød, 
naturkatastrofer, psykiske pro-
blemer, politisk undertrykkelse 

og forfølgelse med mere, men at 
vi sidder i rene undervisnings-
stillinger, der hverken er knyttet 
forskning eller praktisk arbejde 
til, og at vi derfor ikke har nogen 
direkte forbindelse til det, som 
undervisningen handler om. vi 
skal kort sagt undervise eleverne 
i teorier og metoder, som vi ikke 
selv har arbejdet med og derfor 
ikke har et førstehåndskendskab 
til. Det er de færreste gymnasie-
lærere, der har arbejdet med 
kvantitative og kvalitative forsk-
ningsmetoder eller har et første-
håndskendskab til forskellen 
mellem grundforskning og an-
vendt forskning. Det giver selv-
sagt en del problemer, når vi skal 
undervise i videnskabsteori og 
videnskabelige metoder. Politisk 
befinder de fleste gymnasielæ-
rere sig omkring midten i dansk 
politik. På nogle punkter lidt til 
højre, på andre lidt til venstre, 
men de færreste på yderfløjene. 
Giver disse forudsætninger os 
samlet set en realistisk mulighed 
for at nå verdenseliten i 2020? 
Det tvivler jeg på.

I England fik Anthony Gid-
dens’ ”The Constitution of So-
ciety” fra 1984 betydelig indfly-
delse på Tony Blair, og i 
1990’erne var Giddens med til 
at udforme New Labour. Hans 
strukturationsteori om forholdet 
mellem individ og samfund fik 
sammen med hans ideer om en 
”tredje vej” mellem de traditio-
nelle modsætninger betydelig 
indflydelse herhjemme. Således 
taler vi også om det sen- eller 
postmoderne samfund, om, at 
videnssamfundet har erstattet 
industrisamfundet, og at de 
gamle klasseskel er forsvundet 
i en meget omfattende middel-
klasse, hvor lighed er blevet er-

stattet af frihed, mangfoldighed 
og integration. Problemet er så, 
hvor alvorlige hindringer den 
økonomiske krise vil lægge for 
den ”tredje vej”. man kan natur-
ligvis frygte, at de enkelte lande 
vil koncentrere sig mere om de-
res egne problemer og mindre 
om de fælles – globale – opgaver.

Herhjemme kunne fordom-
mene på de politiske fløje tyde 
på, at de gamle modsætninger 
mellem højre og venstre er ved 
at dukke op igen, men det er 
svært at forestille sig, at det 
skulle få indflydelse på centrum-
venstre-partiernes og fagbevæ-
gelsens krav om ”mere uddan-
nelse”. Hvis den massive ud- 
fasning af arbejdspladser fra 
Danmark til udlandet skal stand-
ses, og velfærdssamfundet red-
des, så er der næppe tvivl om, at 
den globale konkurrence vil sikre 
eliten den placering, den har fået 
ikke bare i Danmark, men også 
i resten af europa. Det er nu en-
gang den stærkeste i en sådan 
konkurrence, der dikterer ”våb-
nene”, og i et videnssamfund er 
eliten det stærkeste våben.

Spørgsmålet er så, hvor meget 
det vil påvirke den demokratiske 
udvikling. Jo mere de højtuddan-
nede efterhånden sidder på de 
beslutningstagende topposter i 
Danmark, jo større risiko er der 
naturligvis for, at almindelige 
mennesker vil føle, at afstanden 
til beslutningstagerne er for stor, 
og at politik bliver til jura. Det er 
en af gymnasiets fornemste demo-
kratiske forpligtelser at bidrage 
til at mindske disse risici.  

anvendt litteratur:
Lars olsen 
Eliternes triumf, 2010.

KROniK
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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
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Diskussion

Lær fremmedsprog, mens du 
er under uddannelse!
DGS’ formand, Frederik Gjørup Nielsen (FGN), ser hellere, 
at man dropper kravet om, at alle elever skal have mindst 
to sprog, og han tilføjer: ”Så synes jeg til gengæld, at man 
skulle gøre mere ud af det for de elever, der virkelig tilvæl-
ger sprog.” (Berlingske Tidende, 24.5.11, s. 5). 

Jeg kunne fristes til at spørge: Når eleverne vælger for 
eksempel spansk, hænger det så sammen med, at eleverne 
fravælger fransk og tysk? Og hvad er der galt med de krav, 
ungdomsuddannelserne stiller til eleverne? Hvad er det, 
der pejorativt kaldes ”gammeldags” undervisning? Jeg 
mener, hvis lærer og elever ikke må have lov til at træne 
disciplinen ”at oversætte”, hvad må man så heller ikke i 
fremmedsprogsundervisningen?  

Og hvis alle elever skulle have lov til at fravælge alle de 
”hårde” fag, der er ”fyldt med røde streger”, hvor mange 
fag ville så overleve? Der er jo flere fag med en skriftlig 
dimension, ja selv ”faget” almen studieforberedelse (AT) 
har det. Det skal dog tilføjes, at den skriftlige synopsis i AT 
ikke tæller med i den afsluttende karakter. Det betyder 
naturligvis, at synopsis aldrig kan ”fyldes” med røde stre-
ger. Det er måske det, FGN ønsker: At eleverne ”bare” 
afleverer deres skriftlige opgaver i sprog, matematik og så 
videre uden at få opgaverne evalueret, fordi det er for hårdt 
eller for ”usexet”?  

FGN kalder sprogfagenes situation for ”selvforskyldt”, 
fordi sproglærerne er for dårlige til at sælge sig selv. Rek-
torforeningens formand, Jens Boe Nielsen, er nærmest enig: 
”Der er behov for, at der gøres noget for at gøre sprog mere 
interessant. Det har ikke sexappeal for eleverne, der i dag 
er mere interesserede i samfundsfag. Sproglærerne har også 
en opgave, fordi eleverne i mange år er kommet ”gratis” ind 
ad døren, eftersom sproglige studenter skulle have tre sprog. 
Men nu er sprogfagene i en konkurrencesituation, så 
lærerne er nødt til at oppe sig og gøre undervisningen mere 
spændende.” (Berlingske Tidende, 24.5.11, s. 4). 

I går var de kommende studenter oppe i samfundsfag. Ét 
af spørgsmålene startede med noget i retning af: ”Forestil 
dig at du er spindoktor”. Det skulle være interessant,  spæn-
dende og med sexappeal?!

Må jeg spørge: Hvad er det, vi skal/vil med en studenter-
eksamen? Ønsker vi at ”fylde” eleverne med lærdom? Eller 
skal vi danskere med vores enorme selvforståelse ”bare” 
beslutte, at vi godt kan nøjes med engelsk, og at vi ikke vil 
leve op til det, vi selv har været med til at aftale i EU (to 
fremmedsprog)? Skal vi have frit valg af alle de ”hårde” 
fag? Eller er det nu ikke bedre at lære fremmedsprog, mens 
man er under uddannelse snarere end at skulle tilegne sig 
det senere?

Jeg kan med en vis overbærenhed følge FGN, men jeg 
forstår ikke rektorformand Jens Boe Nielsens ensidige 
udtalelser, der er som talt ud af en samfundsfagslærers 
hjerte. 

Sigrid Jørgensen
Medlem af GĹ s hovedbestyrelse

Analysearbejde
Ifølge Politikens websøgefunktion har analyseredaktør 
Poul Aarøe Pedersen begået 27 artikler siden 20. juni 2010. 
Det giver cirka to artikler om måneden i gennemsnit.

Hvis det tager cirka to timer at skrive en artikel inklusive 
research, hvilket måske er lidt højt sat, så har redaktøren 
arbejdet 54 timer som journalist på 11 måneder. Det giver 
cirka 3,5 procent af arbejdstiden, hvilket jo er noget under 
gymnasielærerne, der trods alt nåede op på over 20 procent.

Betaler vi abonnenter virkelig for, at redaktører kun 
arbejder under fem procent af tiden?

Ole Østergaard
Alssundgymnasiet Sønderborg

”Gymnasiesektoren er 
utroligt presset”
Stor tak til DGS-formand Frederik Gjørup Nielsen, der som 
barnet i Kejserens nye klæder siger sandheden:

Klassekvotienten i gymnasiet er alt for høj.
Gymnasielærerne har alt for mange elever.
Det er umuligt at give eleverne karakterer, man som lærer 

står inde for.
Suppleret med: Afbrydelser af undervisningen er det 

ulidelige grundvilkår.
Resultat: Kaos, afmagt, stress hos elever og lærere.

Anne Aagaard
Borupgaard Gymnasium

Videndeling
Tak til formanden for en spændende og informativ beret-
ning i nummer 8 af 5.5, 2011 fra den globale konference i 
marts i New York om lærerprofessionens fremtid.

Hvor ville det være skønt, hvis andre ledende kammera-
ter på tilsvarende vis ville berige os via Gymnasieskolen, 
når de henter ny viden og inspiration i det store udland.

Kristen Thomsen
VUC Vestegnen
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Standpunktskarakterer som kronjuveler
”Det er ikke studenterhuen, der trykker hos mine kammerater”, 
hedder en artikel i dagbladet Politiken den 14. maj. Heri spørger 
en kommende student: ”Min undren lyder på, hvordan det kan 
lade sig gøre, at unge kan få en studenterhue uden så meget som 
at have læst en bog i gymnasiet. Uden så meget som at have sagt 
et eneste frivilligt ord i undervisningen.”

Straks træder en rektor ind i folks dagligstue for at berolige: 
Selvfølgelig bor der solid viden under studenterhuen, det sikres 
af gymnasiets ”kronjuvel”, eksamen. 

Rektoren glemmer dog at oplyse om, at ud over grundfagene 
dansk, engelsk og matematik er skriftlig eksamen stort set fra-
værende – tilbage er blot den mundtlige eksamen, som resten af 
verden har fravalgt. Og glemmer at oplyse, at bestågrænsen i 
skriftlig matematik er sænket fra de internationale 70 procent 
korrekt besvarelse til 33 procent. Ligeledes udelades en invita-
tion til at overvære den mundtlige eksamens opvisning i ledende 
spørgsmål, som muliggør den flodbølge af små beståkarakterer 
til netop de elever, som har drukket sig gennem gymnasiet.

En ædru reaktion på artiklens undren ville være en klokkeklar 
undskyldning for en fraværsstatistik, som hvert år viser, at hver 
anden afgangselev højst afleverer to opgaver af tre, og at hver 
fjerde højst afleverer hver anden opgave. 

Samtidig kunne rektoren erkende, at standpunktskarakterer 
ikke er kronjuveler, men den egentlige synder. Resten af verden 
bruger naturligvis gennemsnitskarakterer, hvor alt skriftligt 
arbejde medtælles. I Danmark ville dette dumpe tæt på halvdelen 
af en studenterårgang. Eller sikre, at det skriftlige fravær kommer 
ned på det internationale niveau, 0 procent.

Kære rektorer: ”En rektor har det pædagogiske ansvar for 
skolens undervisning, prøver og eksamen over for undervisnings-
ministeren” (§ 35 i Gymnasieloven). Hvordan vil I sikre, at jeres 
kronjuvel, karaktererne, ændres fra propaganda til oplysning om 
graden af opfyldelse af fagets mål, som de jo skal ifølge karak-
terbekendtgørelsen? 

Ja, ikke sandt: Kræv karaktergivningen globaliseret ved at 
erstatte standpunktskarakterer med den internationale norm, 
gennemsnitskarakterer.

Allan Tarp
freelance lektor, Grenaa

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

I foråret 2012 udbydes:
•  Personlighedspsykologi 

(BA-modul)
Studiestart:  1. feb. 2012 
Ansøgningsfrist:  1. nov. 2011

Information: www.psykologi-deltid.aau.dk
Ansøgning: Efter- og Videreuddannelse 

Tel. 9940 9420, evu@aau.dk

I N S T I T U T  F O R  K O M M U N I K A T I O N

39

Gym
nasieskolen • #10 • 2011

39



Diskussion

Snyd – nu som debat
I løbet af dette skoleår har jeg på et almindeligt tyskhold 
taget over halvdelen af mine elever i at aflevere ghostwri-
ting, gamle elevers opgaver, opgaver fra nettet, oversæt-
telser fra translate.google.com, copy/paste-kunstværker 
fra nettet og i et enkelt tilfælde endda en afskrivning fra en 
god gammeldags bog (fra pensum(!?)). Og tiden til dette 
tåbelige detektivarbejde har jeg naturligvis taget fra min 
forberedelsestid til holdet. Er det ikke bare tosset?

I Tyskland vælter det i øjeblikket med plagiatsager på 
doktorafhandlingsniveau, der får Penkowa til at fremstå 
som en engel.

Forsvarsministeren er gået. En tysk vicepræsident i 
Europa-Parlamentet er gået. I en tredje afhandling er det 
blevet afsløret, at der forekommer et ikke mindre end 40 
sider langt stykke copy/paste.

Snyd er selvsagt ikke et nyt fænomen. Det nye er den 
mærkbare vækst i omfang. Således henvises også her i 
Gymnasieskolen (02/11) til en undersøgelse fra Jyllands-
Posten i 2009, ifølge hvilken hver anden elev snyder.

Spørgsmålet er nu: Hvad er vores samfundsmæssige 
rolle som gruppe af undervisere på gymnasialt niveau? Det 
er jo os, der er fagpersonerne, og som har problemet tættest 
inde på livet i hverdagen og derfor er mest kvalificerede til 
at håndtere det. Eller hvad?

Hvad svarer vi, når politikerne kommer og spørger, 
hvordan der bedst tages hånd om problemet i den kom-
mende udgave af bekendtgørelsen? Hvad svarer vi, når 
fagforeningens forhandlingsdelegation inden næste over-
enskomst – altså om ikke så længe – kommer og spørger, 
om vi er interesserede i en detektivarbejde-aflønnings-
paragraf? Hvad svarer vi, når medierne kommer og spørger, 
om vi ikke snart tager vores samfundsansvar alvorligt og 
gør noget ved problemet? Hvad svarer vi, når Allan Tarp 
igen spørger, om vi dog ikke bare kunne droppe mundtlige 
eksamener, når vi nu ved, at eleverne skriver af ved de 
skriftlige? (Thorup, politiken.dk 12/5). Hvad svarer vi, når 
SDU spørger os, om vi ikke bare kan ophæve begrebet snyd? 
(”Let them surf”, insidehighered.com 12/5). Hvad svarer 
vi, når RUC spørger, om vi ikke bare kan lempe sanktio-
nerne for snyd? (Christensen, k.dk 11/5).

”Jamen de snyder jo kun sig selv!”
Ja, men de spilder min forberedelsestid.
”Jamen så giv dem dog prøver, hvor de skriver i hånden, 

og giv karakter efter det!”
Nej. Så spilder de jo min undervisningstid!
”Jamen så bare giv dem 12!”
Og hvad skulle samfundsnytten så være af det?
”Jamen det er jo ikke dit ansvar.”
Nå. Hvad er da?

Niels Christiansen
Vejlefjordskolen

Et hug til ansvarsløse voksne
Under overskriften ”Et hug til lektiekulturen” (Gymnasiesko-
len nr. 9, 2011) kan jeg læse en lovsang fra inspektor Ole Kamp 
Hansen til den lektiefrie skole. Eller mere præcist: Hf-kursister 
skal ikke mere have lektier for hjemme. Erfaringerne er ude-
lukkende positive, lyder det: Fraværsprocenten i timerne er 
faldet, karaktergennemsnittet er steget, og lærernes arbejds-
glæde er blevet markant større. Ikke et øje er tørt. 

Men halli hallo og lige et øjeblik. Hvordan er det nu lige, 
man tilegner sig faglige kundskaber, paratviden og en bred 
horisont? Ikke mindst (historiske) forudsætninger for at 
kunne forstå det samfund, man lever i, og hvordan man 
bliver formet som individ? Det gør man ikke mindst igennem 
læsning og fordybelse og ved at øve sig igen og igen på både 
stort og småt. Man lærer at skrive et sammenhængende, 
forståeligt dansk ved at aflevere sine opgaver, studere ret-
telserne og tage højde for dem i den næste opgave. Man 
bliver dygtig til engelsk ved at kombinere computerspil med 
at lære de uregelmæssige engelske verber udenad og læse 
– MEGET. En individuel indsats, der for min skyld godt kan 
foregå på skolen (uden for timerne forstås), men så lad os 
kalde en spade en spade.  De kursister, der ikke kan finde 
ud af at disciplinere sig selv derhjemme, giver vi en hånd 
på skolen, men det er undtagelsen, der bekræfter reglen: 
Elever/kursister læser lektier derhjemme, gerne med hjælp 
fra skolen til at strukturere en arbejdsuge. 

Ud med lektierne-frontløberne vil gerne slippe for den 
dårlige stemning i klasserne, når alt for få har lavet deres 
lektier. Men svaret er ikke at læse lektier i timerne og 
sænke overliggeren yderligere for dem, der kan og vil. 
Svaret er fra dag 1 at melde klart ud, hvordan klaveret 
spiller: Undervisningen tager udgangspunkt i dem, der har 
lavet deres hjemmearbejde. Om det så kun er én, hvad det 
meget hurtigt ikke er. De ikke-forberedte må så hænge på, 
så godt de kan. Kan de ikke, skal de ikke gå i skole og 
spilde de andres tid. De skal finde andre græsgange, hvor 
de måske – måske ikke kan få lov til at pleje lystprincippet. 
For Kamp Hansen tager ganske og aldeles fejl af, at ”vi er 
formentlig blevet lærere, fordi vi selv godt kunne lide at 
lave lektier (…)”. Include me out. Det kan være dødssygt at 
lave lektier, og når jeg ser tilbage på såvel mine gymnasie- 
som universitetsår, var de ulystfyldte arbejdsopgaver så 
langt flere end de lystfyldte. Belønningen lå i gode karak-
terer til eksamen, som på sigt har skaffet mig et særdeles 
meningsfuldt og vellønnet job som hf-lærer. 

At vælge mindste fællesnævner i forhold til skoletrætte 
og lektieskyende kursister er en dødssejler. I stedet skal de 
voksne (såvel lærere som forældre) påtage sig autoritets-
funktionen. Jeg er helt på det rene med, at et stigende antal 
voksne frabeder sig byrden – et fænomen, som blandt andet 
den amerikanske forfatter Diana West (født 1961) har stillet 
skarpt på i USA med sin bog The Death of the Grown Up – 
How America’s Arrested Development Is Bringing Down 
Western Civilization (2007). Jeg kan i samme åndedrag 
anbefale Amy Chuans bog Kampråb fra en tigermor. 

Summa summarum: Vi skal gøre op med mantraet om, 
at det skal være sjovt at lære. Til oplysning: Det er det meget 
tit – IKKE.  

Lone Nørgaard
VUC Roskilde
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GRUNDBOG TIL HISTORIE
Fra oldtiden til enevældens samFund
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GRUNDBOG TIL HISTORIE
Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig
Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen og Olaf Søndberg | Bog 345 sider kr. 268,-

GRUNDBOG TIL HISTORIE 
Fra kold krig til globalisering
Knud Ryg Olsen og Olaf Søndberg | Bog 346 sider kr. 268,-
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Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen og Olaf Søndberg |  
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med Systimes grundbogsserie får eleverne en gedigen indføring i historiens mest skelsættende 

perioder og begivenheder. Hvert bind indeholder en fremstilling af periodens historie og, 

i tilknytning hertil, en samling af kildetekster og billeder. Endvidere er der værktøjsafsnit 
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GL-E-kuRsusnyt

Det nye kursuskatalog for 2011-12 udkom 
med sidste nummer af bladet, og alle kur-
serne ligger nu på GL-E’s hjemmeside. 
Bemærk, at en række af GL-E’s kurser har 
tilmeldingsfrist i august 2011!
De faglige foreningers kurser er oplistet 
på GL-E’s hjemmeside under Kurser i fag. 
Bemærk, at en række kurser har tilmel-
dingsfrist i juni og frem.
Bemærk, at kontakt/tilmelding til de fag-
lige foreningers kurser sker direkte til den 
nævnte kontaktperson. Se info herom 
under det enkelte fag på hjemmesiden.

Tid/sted for GL-E’s opfølgningstemadage 
af den lovpligtige arbejdsmiljøuddan-
nelse er nu fastsat:

Kurset, som er målrettet de gymnasiale 
uddannelser, henvender sig til arbejds-
miljørepræsentanter og ledere med ansvar 
for arbejdsmiljøet – se mere på hjemmesi-
den, hvor tilmelding også sker.
Kursus 1201-09: Mandag den 7. og tirsdag 
den 8. maj 2012 (internat) på Sinatur 
Hotel Sixtus, Middelfart. Tilmelding 
senest fredag den 30. marts 2012 på 
http://gle.gl.org under Skoleorg./Ledelse.

GL-E-KURSER
Husk også GL-E’s nye kursus: Den lov-
pligtige arbejdsmiljøuddannelse i okto-
ber 2011: 

Kurset, som er målrettet de gymnasiale 
uddannelser, henvender sig til nyvalgte 
arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpege-
de ledere med ansvar for arbejdsmiljøet 
samt tidligere uddannede, der ønsker gen-
opfriskning af kursus. Se mere på hjem-
mesiden, hvor tilmelding også sker.
Kursus 1101-23: Onsdag den 26. til fredag 
den 28. oktober 2011 (internat) på
Sinatur Gl. Avernæs, v. Helnæs, Sydfyn. 
Tilmelding senest fredag den 26. august 
2011 på 
http://gle.gl.org under Skoleorg./Ledelse.

Hvordan gør vi SU til den aktive 
medspiller ved udvikling af attraktive 
arbejdspladser?  

Kurset, som er målrettet de gymnasiale 
uddannelser, henvender sig til alle ansat-
te, der arbejder med SU-/AMU-opgaver. 
Se mere på hjemmesiden, hvor tilmelding 
også sker.
Kursus 1101-21: Torsdag den 10. novem-
ber 2011 på Vejle Center Hotel, Vejle.  
Tilmelding senest fredag den 23. septem-
ber 2011 på 
http://gle.gl.org under Skoleorg./Le delse.

Erhvervsøkonomi

Generalforsamlingskurset: Finanskrise – 
fokus på virksomhedernes 
vinderstrategier i krisetider
Kursusudbyder: Foreningen af lærere i 
erhvervsøkonomi (FLE)
Formål: Faglig inspiration og opdatering 
på det seneste nye inden for faget. Ideen 
er, at kurset skal danne udgangspunkt for 
en senere udvikling af it-baserede 
virksomhedscases til undervisningen.
Indhold:
–  Fremtiden efter finanskrisen – hvordan 

ser virkeligheden ud i virksomhederne?
–  Virksomhedernes svar på krisen – både 

veletablerede og nystartede virksomhe-
der.

Arbejdsform:
– Foredrag/oplæg. 
– Virksomhedsbesøg.
Målgruppe: Undervisere i faget 
erhvervsøkonomi. 
Undervisere: Undervisere i samfundsfag 
er velkomne til at deltage.
Tid og sted: Torsdag den 22. september kl. 
9.00 til fredag den 23. september kl. 
13.00.
Sted: Ørestaden, Metro Cabinn.
Pris: 1.800 kr.
Tilmelding og kontakt: Senest mandag 
den 5. september 2011 til Anne Højte på 
ah@viby-gym.dk tlf. 59 44 98 68.

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

KURSER I FAGENE

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  
6. juni kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

”Hele gymnasiet danser salsa” 

Et kulturelt og medrivende koncept med foredrag og salsadans 
til fællestimearrangementet og orkestret Latin Dance Band          

til gymnasiefesten. 

Se videoen på YouTube og Facebook 

Læs mere på: www.latindanceband.dk 

Kontakt: mail@latindanceband.dk  Mobil: 22895140 
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”Vi begyndte at overføre grundoplys-
ninger fra EASY til Lectio i maj/juni sidste 
år, og ved det nye skoleårs start var vi 
allerede klar til at åbne op for lærere og 
elevers adgang til systemet.

Både elever og lærere har taget godt imod 
systemet, og har fulgt med i de daglige 
ændringer, der måtte være. Fra admini-
strationens side er det en lettelse, at vi 
ikke længere skal indtaste standpunkts- 
og årskarakterer, da lærerne selv kan 
gøre dette.  Op mod eksamen er det til 
fordel for lærerne, at undervisningsbeskri-
velsen for deres hold bliver opdateret på 
baggrund af skemaoplysningerne.

Vi startede med at bruge eksamens-
modulet i SRP-terminen og er fortsat 
i sommerterminen. På trods af, at EUC 
Nordvestsjælland har to forskellige 
afdelinger, har vi ikke oplevet nogen 
problemer i kommunikationen med XPRS.

Eksamensplanlægningsprogrammet 
er nemt og intuitivt at benytte, da 
alle prøver ligger klar i programmet 
og blot kan trækkes ind i planen. Hvis 
en prøve placeres uhensigtsmæssigt, 
advarer Lectio om det. Planlægningen af 
DIO-kæder har været censorbesparende, 
idet eleverne får tildelt tider på baggrund 
af deres censurfag. Også prøver med 24 
timers forberedelse har været nemme at 
planlægge, da programmet tager højde 
for den lange forberedelse. Ved nogle 
gruppeeksamener, har elevernes række-
følge betydning for eksamen. Her har 
Lectio ikke været så fleksibelt, da tilde-
lingen af tider er foregået manuelt, hvilket  
har været tidskrævende. Vi vil derfor se 
frem til, at det bliver rettet til næste år. 

Det, at vi har benyttet Lectio til eksamens-
planlægning, har generelt gjort vores 
behov  for at printe oversigter mindre i 
forhold til tidligere.

Verifikationen i Lectio har gjort det let at 
se elevernes eksamensudtræk og deres 
tidligere aflagte prøver. Det har hjulpet 
os til at sikre rigtigheden af elevernes 
eksamener.

Lærere og elever kan i deres skema se 
deres eksamensaktiviteter, og læreren kan 
hurtigt se, hvem der er censor for holdet.  
Offentliggørelsen af eksamensplaner for 
lærere og elever har nedbragt antallet af 
elevhenvendelser markant, da der ikke 
har floreret forskellige versioner af planen 
i papirform. 

Alt i alt har det været positivt at benytte 
Lectio Eksamensmodul, og det har været 
mere overskueligt at lægge eksamens-
planen end førhen. Har vi undervejs været  
i tvivl om noget, har vi altid kunne hente 
hjælp hos Lectios support, som hurtigt 
vender tilbage med svar. ”

Uddannelsessekretær Janne Matthiassen og uddannelsessekretær Joan Vingum fra
Holbæk Handelsgymnasium og Tekniske Gymnasium fortæller om deres erfaringer med Lectio 

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul

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

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• 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
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”Vi begyndte at overføre grundoplys-
ninger fra EASY til Lectio i maj/juni sidste 
år, og ved det nye skoleårs start var vi 
allerede klar til at åbne op for lærere og 
elevers adgang til systemet.

Både elever og lærere har taget godt imod 
systemet, og har fulgt med i de daglige 
ændringer, der måtte være. Fra admini-
strationens side er det en lettelse, at vi 
ikke længere skal indtaste standpunkts- 
og årskarakterer, da lærerne selv kan 
gøre dette.  Op mod eksamen er det til 
fordel for lærerne, at undervisningsbeskri-
velsen for deres hold bliver opdateret på 
baggrund af skemaoplysningerne.

Vi startede med at bruge eksamens-
modulet i SRP-terminen og er fortsat 
i sommerterminen. På trods af, at EUC 
Nordvestsjælland har to forskellige 
afdelinger, har vi ikke oplevet nogen 
problemer i kommunikationen med XPRS.

Eksamensplanlægningsprogrammet 
er nemt og intuitivt at benytte, da 
alle prøver ligger klar i programmet 
og blot kan trækkes ind i planen. Hvis 
en prøve placeres uhensigtsmæssigt, 
advarer Lectio om det. Planlægningen af 
DIO-kæder har været censorbesparende, 
idet eleverne får tildelt tider på baggrund 
af deres censurfag. Også prøver med 24 
timers forberedelse har været nemme at 
planlægge, da programmet tager højde 
for den lange forberedelse. Ved nogle 
gruppeeksamener, har elevernes række-
følge betydning for eksamen. Her har 
Lectio ikke været så fleksibelt, da tilde-
lingen af tider er foregået manuelt, hvilket  
har været tidskrævende. Vi vil derfor se 
frem til, at det bliver rettet til næste år. 

Det, at vi har benyttet Lectio til eksamens-
planlægning, har generelt gjort vores 
behov  for at printe oversigter mindre i 
forhold til tidligere.

Verifikationen i Lectio har gjort det let at 
se elevernes eksamensudtræk og deres 
tidligere aflagte prøver. Det har hjulpet 
os til at sikre rigtigheden af elevernes 
eksamener.

Lærere og elever kan i deres skema se 
deres eksamensaktiviteter, og læreren kan 
hurtigt se, hvem der er censor for holdet.  
Offentliggørelsen af eksamensplaner for 
lærere og elever har nedbragt antallet af 
elevhenvendelser markant, da der ikke 
har floreret forskellige versioner af planen 
i papirform. 

Alt i alt har det været positivt at benytte 
Lectio Eksamensmodul, og det har været 
mere overskueligt at lægge eksamens-
planen end førhen. Har vi undervejs været  
i tvivl om noget, har vi altid kunne hente 
hjælp hos Lectios support, som hurtigt 
vender tilbage med svar. ”

Uddannelsessekretær Janne Matthiassen og uddannelsessekretær Joan Vingum fra
Holbæk Handelsgymnasium og Tekniske Gymnasium fortæller om deres erfaringer med Lectio 

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul

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

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• 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

Opbygningen af Lectio

”Vi begyndte at overføre grundoplys-
ninger fra EASY til Lectio i maj/juni sidste 
år, og ved det nye skoleårs start var vi 
allerede klar til at åbne op for lærere og 
elevers adgang til systemet.

Både elever og lærere har taget godt imod 
systemet, og har fulgt med i de daglige 
ændringer, der måtte være. Fra admini-
strationens side er det en lettelse, at vi 
ikke længere skal indtaste standpunkts- 
og årskarakterer, da lærerne selv kan 
gøre dette.  Op mod eksamen er det til 
fordel for lærerne, at undervisningsbeskri-
velsen for deres hold bliver opdateret på 
baggrund af skemaoplysningerne.

Vi startede med at bruge eksamens-
modulet i SRP-terminen og er fortsat 
i sommerterminen. På trods af, at EUC 
Nordvestsjælland har to forskellige 
afdelinger, har vi ikke oplevet nogen 
problemer i kommunikationen med XPRS.

Eksamensplanlægningsprogrammet 
er nemt og intuitivt at benytte, da 
alle prøver ligger klar i programmet 
og blot kan trækkes ind i planen. Hvis 
en prøve placeres uhensigtsmæssigt, 
advarer Lectio om det. Planlægningen af 
DIO-kæder har været censorbesparende, 
idet eleverne får tildelt tider på baggrund 
af deres censurfag. Også prøver med 24 
timers forberedelse har været nemme at 
planlægge, da programmet tager højde 
for den lange forberedelse. Ved nogle 
gruppeeksamener, har elevernes række-
følge betydning for eksamen. Her har 
Lectio ikke været så fleksibelt, da tilde-
lingen af tider er foregået manuelt, hvilket  
har været tidskrævende. Vi vil derfor se 
frem til, at det bliver rettet til næste år. 

Det, at vi har benyttet Lectio til eksamens-
planlægning, har generelt gjort vores 
behov  for at printe oversigter mindre i 
forhold til tidligere.

Verifikationen i Lectio har gjort det let at 
se elevernes eksamensudtræk og deres 
tidligere aflagte prøver. Det har hjulpet 
os til at sikre rigtigheden af elevernes 
eksamener.

Lærere og elever kan i deres skema se 
deres eksamensaktiviteter, og læreren kan 
hurtigt se, hvem der er censor for holdet.  
Offentliggørelsen af eksamensplaner for 
lærere og elever har nedbragt antallet af 
elevhenvendelser markant, da der ikke 
har floreret forskellige versioner af planen 
i papirform. 

Alt i alt har det været positivt at benytte 
Lectio Eksamensmodul, og det har været 
mere overskueligt at lægge eksamens-
planen end førhen. Har vi undervejs været  
i tvivl om noget, har vi altid kunne hente 
hjælp hos Lectios support, som hurtigt 
vender tilbage med svar. ”

Uddannelsessekretær Janne Matthiassen og uddannelsessekretær Joan Vingum fra
Holbæk Handelsgymnasium og Tekniske Gymnasium fortæller om deres erfaringer med Lectio 

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul

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

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• 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

Opbygningen af Lectio

”Vi begyndte at overføre grundoplys-
ninger fra EASY til Lectio i maj/juni sidste 
år, og ved det nye skoleårs start var vi 
allerede klar til at åbne op for lærere og 
elevers adgang til systemet.

Både elever og lærere har taget godt imod 
systemet, og har fulgt med i de daglige 
ændringer, der måtte være. Fra admini-
strationens side er det en lettelse, at vi 
ikke længere skal indtaste standpunkts- 
og årskarakterer, da lærerne selv kan 
gøre dette.  Op mod eksamen er det til 
fordel for lærerne, at undervisningsbeskri-
velsen for deres hold bliver opdateret på 
baggrund af skemaoplysningerne.

Vi startede med at bruge eksamens-
modulet i SRP-terminen og er fortsat 
i sommerterminen. På trods af, at EUC 
Nordvestsjælland har to forskellige 
afdelinger, har vi ikke oplevet nogen 
problemer i kommunikationen med XPRS.

Eksamensplanlægningsprogrammet 
er nemt og intuitivt at benytte, da 
alle prøver ligger klar i programmet 
og blot kan trækkes ind i planen. Hvis 
en prøve placeres uhensigtsmæssigt, 
advarer Lectio om det. Planlægningen af 
DIO-kæder har været censorbesparende, 
idet eleverne får tildelt tider på baggrund 
af deres censurfag. Også prøver med 24 
timers forberedelse har været nemme at 
planlægge, da programmet tager højde 
for den lange forberedelse. Ved nogle 
gruppeeksamener, har elevernes række-
følge betydning for eksamen. Her har 
Lectio ikke været så fleksibelt, da tilde-
lingen af tider er foregået manuelt, hvilket  
har været tidskrævende. Vi vil derfor se 
frem til, at det bliver rettet til næste år. 

Det, at vi har benyttet Lectio til eksamens-
planlægning, har generelt gjort vores 
behov  for at printe oversigter mindre i 
forhold til tidligere.

Verifikationen i Lectio har gjort det let at 
se elevernes eksamensudtræk og deres 
tidligere aflagte prøver. Det har hjulpet 
os til at sikre rigtigheden af elevernes 
eksamener.

Lærere og elever kan i deres skema se 
deres eksamensaktiviteter, og læreren kan 
hurtigt se, hvem der er censor for holdet.  
Offentliggørelsen af eksamensplaner for 
lærere og elever har nedbragt antallet af 
elevhenvendelser markant, da der ikke 
har floreret forskellige versioner af planen 
i papirform. 

Alt i alt har det været positivt at benytte 
Lectio Eksamensmodul, og det har været 
mere overskueligt at lægge eksamens-
planen end førhen. Har vi undervejs været  
i tvivl om noget, har vi altid kunne hente 
hjælp hos Lectios support, som hurtigt 
vender tilbage med svar. ”

Uddannelsessekretær Janne Matthiassen og uddannelsessekretær Joan Vingum fra
Holbæk Handelsgymnasium og Tekniske Gymnasium fortæller om deres erfaringer med Lectio 

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul

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

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• 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

Opbygningen af Lectio

106170 MACON A/S.indd   1 25/05/11   07.49



AnmELDELsER

ENGELSK

Titel: Ved det grønne bord  

– Fagspecifik eksamenstræning (Engelsk B-HF)

Forlag: PtV Film

Pris: 780 kroner

Vurdering og anmeldelse: troels Grøn

Eksamen
Konceptet i den foreliggende dvd-skive ”Ved det grønne bord” vil 
vel efterhånden være de fleste lærere og elever bekendt. Der kan 
komme en god diskussion ud af at se en eller to eksamener og høre 
censors og eksaminators votering. Bag på dvd-kassetten står, at 
”eksaminationerne er autentiske på den måde, at de er gennemført 
i overensstemmelse med regler og vilkår for mundtlig eksamen” 
samt ”der er ekstraordinært mulighed for at overvære eksaminators 
og censors votering.” Det udlægger jeg sådan, at der ikke er tale 
om ”helt” rigtige eksamener. Men det gør nu ikke noget. Eleverne 
kan få en udmærket pejling på, hvordan sådan noget foregår ved 
at se dvd’en.

Der er to eksamener. Den første elev – en pige – kommer op i 
emnet ”Heroes and Celebrities”. Og det spændende er jo så, hvad 
præstationen bedømmes til. Jeg har oplevet før, at eleverne faktisk 
har en meget god fornemmelse af niveauet. Som lærer er jeg over-
ordnet enig i karakteren. Eleven taler et meget flot engelsk, men 
det er egentlig forbløffende, hvor lidt hun rent indholdsmæssigt 
når frem til, især når man tager i betragtning, at hun har haft 24 
timers forberedelse. Det er altså en karakter (jeg afslører den ikke 
her), der afspejler en elev, der kan sproget, men som ikke ved ret 
meget om emnet.

Den anden elev – ligeledes en pige – kommer op i ”Crime, 
Justice and Punishment” og trækker en tekst af John Grisham.  
Hendes sprog er ikke helt på niveau med den andens, men hun 
har til gengæld forberedt sig hjemme og klarer analyse og perspek-
tivering bedre. 

Til gengæld får hun også 6 minutters mere tid i eksaminations-
lokalet end den anden (28 ½ minut mod 22 ½ ). Er det rimeligt? 
De 6 minutter bliver formentlig udslagsgivende for den endelige 
karakter. På dette tidspunkt er det ikke det rent sproglige, der 
kan blive udslagsgivende, men eksaminator får lejlighed og lov 
til at blive ved med at trække information ud af eleven. Informa-
tion, hun vel selv kunne være kommet med tidligere i eksamina-
tionen.

Læs anmeldelser på www.gymnasieskolen.dk
På gymnasieskolen.dk kan du læse de nyeste anmeldelser,  
inden de bliver trykt i Gymnasieskolen

PSYKOLOGI

Titel: Ved det grønne bord – Psykologi HF

Forlag: PtV Film

Pris: Dvd med skolelicens: 780 kroner

Vurdering og anmeldelse: Jan Bæk

Psykologieksamen under lup

Som eksempelmateriale får vi her to eksaminationer i psykologi 
C på hf med 40 minutters forberedelse. Som i tidligere udgivelser 
er der mulighed for at stoppe og vurdere eksaminationerne, inden 
vi følger censors og eksaminators votering. 

Man har udvalgt to middelpræstationer inden for temaerne ”sorg 
og krise” samt ”omsorgssvigt”. Eksamensspørgsmålene, som kan 
printes fra hjemmesiden, følger den traditionelle redegør-analyser-
vurder struktur. 

Valget af middelpræstationer medfører, at der fokuseres på 
vigtigheden af elevens evne til selv at levere fagpsykologisk teori 
og anvende denne i analyse af casen. En ganske fornuftig dispo-
sition, når materialet skal støtte elevernes eksamensforberedelse.

Dog efterlader det mig med en tvivl om, hvorvidt de anvendte 
eksamensspørgsmål er udformet, så en elev kan få topkarakter. 
Der lægges ikke op til nogen teorisammenligning eller til, at eleven 
forholder sig kritisk til de anvendte psykologiske teorier.

Dvd’ens to eksempler forekommer velegnede til at afmystificere 
eksamen for eleverne. Men også som udgangspunkt for refleksion 
over eksamenssituationen, de faglige krav til en psykologieksamen, 
eksaminators spørgeteknik samt åbenlyse og skjulte vurderings-
kriterier. Et godt indspark til et faggruppemøde.
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DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2011  ·  26.-30. SEpTEmBER www.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

Tilmeld din klasse masseeksperimenTeT 
LAV FoRSKNINg på ALLE KLASSETRIN 

Tag initiativ  
til et  
GL-arrangement
Er du medlem af GL, kan du få dækket 
op til 10.000 kroner til et arrangement 
for erhvervsaktive medlemmer af GL!

Hovedbestyrelsen har på baggrund af 
forslag i medlemsundersøgelse afsat i 
alt 50.000 kroner, som medlemmer kan 
søge til at holde arrangementer, som 
ligger inden for GL’s formål. Det vil sige, 
at et arrangement skal have et uddan-
nelsespolitisk/pædagogisk eller et fag-
foreningsmæssigt formål – og samtidig 
må det gerne have et netværksdannende 
formål. Arrangementet skal være åbent 
for alle medlemmer af GL, og der skal 
deltage medlemmer fra minimum 2 
forskellige skoler/kurser. Der skal min. 
deltage 12 medlemmer.

Arrangementet skal annonceres på GL’s 
hjemmeside og i Gymnasieskolen – også 
selv om det primært er lokalt forankret.

Sådan gør du
På GL’s hjemmeside under arrangement-
er finder du et ansøgningsskema. Du vil 
normalt få svar inden for 14 dage.

Efter arrangementet skal du inden 14 
dage indsende en tilbagemelding til 
GL om arrangementet. Skema til dette 
finder du også på hjemmesiden.

Hvis arrangementet koster mere end 
10.000 kroner, kan GL hjælpe dig med 
at opkræve deltagerbetaling.

KEMI

Titel: studentereksamensopgaver kemi

Forfatter: Hanne Busk og Gitte Berg Jensen (red.)

Forlag: kemiForlaget

Pris: 120,00 kroner for 1-9 eksemplarer og  

96,00 kroner for 10 eller flere. 80 sider

Vurdering og anmeldelse: Børge Riis Larsen

Kemiopgaver
Opgavesamlingen indeholder de sæt, der blev stillet til skriftlig 
studentereksamen på A-niveau efter den nye ordning fra maj 2008 
til og med juni 2010. Herudover er medtaget de tre sidste sæt, som 
blev stillet ved den gamle prøveform (august 2006 samt maj og 
august 2007). Heftet indeholder altså i alt ni opgavesæt. 

Der har været en lang tradition for, at et sæt indeholdt tre opga-
ver med hver sit tema. Efter reformen er antallet blevet udvidet til 
fire opgaver – junisættet fra 2010 indeholder endog hele fem. 

Det er min opfattelse, at regnearbejdet ikke længere er så kræ-
vende, som det var for år tilbage, men eksaminanderne prøves 
(heldigvis) stadig i deres kemiske forståelse. Flere af heftets 
opgaver kan uden videre bruges på andre gymnasiale niveauer.

Opgavestillerne må siges at være særdeles aktuelle. Sættets sidste 
opgaver omhandler således profol, som angives at være det sidste 
medikament, sangeren Michael Jackson fik, natten før han døde.
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Feriehus, Sydafrika

oplev sydafrikas rige dyreliv fra terras-
sen på dit eget feriested. Huset græn-
ser direkte op til kruger nationalpark, 
men ligger i et beskyttet ferieområde. 
Huset har 6 sovepladser, 2 badevæ-
relser, aircon., satellit-tv etc. se huset 
på hjemmesiden www.marloth-park.dk. 
Pris fra 3.900 per uge. 
Peter Ferdinand, 5595 0043
peter@ferdinand.dk

MINDEORD

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

Claus Pindstrup 1949-2011
Claus Pindstrup blev ansat ved Morsø Gym-
nasium (sammen med en række andre nye 
kolleger) i 1979 i fagene engelsk og dansk. 
Claus fattede hurtigt interesse for lærernes 
arbejdsforhold og blev efter få år valgt som 
tillidsmand, et hverv han bestred i mere end 
tyve år.

Claus var en meget grundig og vidende 
tillidsrepræsentant, der var parat til at 
støtte kollegaerne i berettigede krav, men 
også kunne sige fra over for ønsker, som 
ikke var rimeligt begrundet. Som forhand-
lingspart overfor ledelsen kunne han være 
skarp, men var også i stand til at finde løs-
ninger, som alle parter kunne være til-
fredse med.

Claus Pindstrup var meget engageret i 
GL’s lokale arbejde, hvor han repræsente-
rede foreningen i Viborg Amts hovedsam-
arbejdsudvalg. Her var hans arbejde sær-
deles respekteret blandt de andre lønmod-
tagerorganisationer, som valgte ham til 
næstformand for udvalget. I den egenskab 
formåede han at skabe et godt og frugtbart 
samarbejde med Amtets direktion.

I GL’s lokalbestyrelse var Claus en samvit-
tighedsfuld kasserer, og han bidrog til 
diskussionerne med skarpe og præcise 
synspunkter, som ofte blev blødt op med en 
robust form for humor. Også på GL’s cen-
trale niveau var Claus en kendt og respek-
teret skikkelse. Han deltog aktivt i repræ-
sentantskabsmøderne gennem de mange år 
som tillidsrepræsentant, og han var en 
trofast og værdsat deltager i Liste 2’s møder. 
Med Claus Pindstrups død har GL mistet en 
markant og dygtig repræsentant, som på 
alle niveauer varetog sine kollegaers interes-
ser på bedste vis.

Engelsklærerforeningen havde også 
Claus’ store interesse, og han var medlem 
af bestyrelsen i en årrække og fungerede 
desuden som censor på større skriftlige 
opgaver. På en rejse med foreningen til New 
York i efteråret 2000 blev Claus angrebet af 
den såkaldte legionærsyge, som gav ham et 
alvorligt knæk i helbredet og nedsatte 
arbejdsevnen. På trods af dette fortsatte 
Claus sit arbejde i GL og på Morsø Gymna-
sium.

Claus var altid en god og loyal kollega, 
hjælpsom og personligt interesseret, gene-
røs med faglige råd og materialer. Han for-
stod at kombinere sin fagpolitiske viden 

med evnen og viljen til at overskue den 
optimale fordeling af timer og opgaver i 
faggruppen.

I sommeren 2010 begyndte symptomerne, 
som desværre viste sig at være uhelbredelig 
kræft. Det var smerteligt at opleve hvordan 
sygdommen uafvendeligt nedbrød helbre-
det, selv om Claus fra først til sidst forholdt 
sig afklaret.

Vi savner Claus i skolens hverdag og hans 
faste rolle i diskussionerne på Pædagogisk 
Råds møder. Vores tanker går naturligvis 
også til familien, til Aase og deres to voksne 
børn, Helle og Morten.

Æret være Claus’ minde.

På vegne af kollegerne ved 
Morsø Gymnasium
Birgitte Wernberg-Møller, 
Bente Skibsted, 
Merete Krarup, 
Anne Marie Overbeck Petersen og 
Jette Anker-Møller
samt Carl Otto Christiansen
GL’s lokalbestyrelsesformand 

Få styr på kopierne med

kopiphans.dk
og vind præmier
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56x252.Copydan.Formidling af kopiaftaler.230511.indd   1 23/05/11   21.40
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FRA LÆSER TIL LÆSER

Her kan indrykkes ikke-erhvervsmæs-
sige annoncer samt salg af lejligheder, 
huse og grunde. Maks. 40 ord plus over-
skrift. Teksten (helst pr. e-mail til 
gymnasieskolen@gl.org) samt betalingen 
kr. 150,- inkl. moms (indsat på bladets 
bankkonto i Danske Bank 4180-3119-
416-264) skal være på redaktionen 
senest dagen før deadline (se deadlines 
andetsteds i bladet eller på 
www.gymnasieskolen.dk).



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

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

 B E R L I N
 P R A G

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

 R O M
 PA R I S

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

- ALLE EUROPÆISKE BYER

OPLEVELSE
FORANDRING 
SAMARBEJDE

NY  V IDEN
Vi koncentrerer os om rejsens 

planlægning og gennemførelse,

- så du kan koncentrere dig om 
det faglige indhold

STUDIEREJSER  I  EUROPA

kr.  1.335,-Berlin fra kr. 770

Cesky Raj (Action eller ski) fra kr. 1.335

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

Tyskland naturcamp fra kr. 1.430

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

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

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

NYT: VI TILBYDER OGSÅ LONDON!

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

7765Berlin   fra kr.       765

Cesky Raj  6 dg./3nt. fra kr.   1.395

Prag  6 dg./3 nt. fra kr.   1.109

Krakow  6 dg./3 nt. fra kr.   1.190

Warszawa  6 dg./3 nt. fra kr.   1.250

Budapest  6 dg./3 nt. fra kr.   1.315

London  6 dg./3 nt. fra kr.   1.605

NYT: VI TILBYDER OGSÅ BORNHOLM!

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

Tlf. 7020 9160  |   info@sbTours.dk  |  www.sbTours.dk

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

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

SpecialiSt  i  grupperejSer

Berlin...  fra 1.695
Paris...      fra 2.095
Dublin... fra 2.195 
Wien...     fra 2.195 

London...      fra 2.295

Krakow...     fra 2.295

Amsterdam... fra 2.350

Rom...           fra 2.495

Edinburgh... fra 2.595

Barcelona...  fra 2.695 

Firenze...     fra 2.695 

Istanbul...     fra 2.695 

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.dk

SKOLEREJSER MED
FAGLIGT INDHOLD

SE DE MANGE REJSEMÅL OG
PRISER PÅ KILROYGROUPS.COM

Studierejser med Team Benns

- Erfaring/tryghed
- Bedste priser
- Flest rejsemål
- Flest studiebesøg
- Gør arbejdet for dig

Kontakt:
65 65 65 61

Sommerhus i plantage-
område nær sandstrand, 
Odsherred

Lille 6-personers moderniseret som-
merhus 3 km fra Vig. Bus fra Høje-taa-
strup. 1 værelse + 2 kamre, 200 m til 
børnevenlig sandstrand og fugleområ-
de. Aktiviteter: minigolf, koncerter, bio, 
cykelture m.m. 
udlejes uge 22-31, 2.000-3000 kr./uge.
kontakt Jørgen på 31411824.

Sommerhus 
med udsigt til Limfjorden

nyt sommerhus i Doverodde i skønt na-
turområde og tæt på Vesterhavet og 
nationalpark thy. 6 senge i tre værel-
ser. Vaskemaskine, opvaske maskine, tv, 
dvd, brændeovn, Weber-grill, terrasser. 
tæt på skov, strand, lystbådehavn, golf-
bane og (www.limfjordscenter.dk). 
Gratis adgang til sydthy svømmebad. 
Pris 2.500-4.000/uge + el.
helga@heide.dk

Nyd morgenkaffen 
ved bredden af Esrum Sø

Velindrettet villa ved Esrum sø i nødebo. 
150 m². to store stuer, 4 værelser, to 
badeværelser samt køkken og grovkøk-
ken. Alt er meget velholdt. smuk roman-
tisk anlagt have. kontant 2.985.000. 
kontakt ejer for fremvisning.
2537 0301
jonna@loessl.cc
se billeder på www.robinhus.dk/53730
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Cahors/Sydfrankrig

Veludstyret renoveret hus i middelal-
derby. Have med sydvendt stor udsig-
sterrasse. 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

REJSEANNONCER



LET DIN  JOBSØGNING
MED EN JOBAGENT

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.

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

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

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

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

RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER partner i profiljob.dk netværket

Opret derfor en jobagent på www.Gymnasieskolejob.dk

66168–Gymnasieskolen 1/2 side.indd   1 07/01/08   11:36:51

Gymnasieskolen

Ung viden og debat 
om flygtninge og integration 

DFUNK Outreach er en gruppe unge frivillige under 
DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk. Vi tager 
ud til skoler og gymnasier i det meste af landet for at 
fortælle om flygtninges vilkår i Danmark og skabe debat 
om centrale spørgsmål på flygtninge- og integrationsom-
rådet. Vi håber gennem vores viden og formidlingsglæde 
at skabe refleksion og engagement blandt andre unge.  

Vi kan tilbyde et oplæg, hvor fakta om det danske asyl- 
og integrationssystem veksler med personlige fortællin-
ger om at være flygtning – enten live eller i form af film-
klip. Og igennem sjove, alvorlige og udfordrende øvelser 
forsøger vi at stille skarpt på flygtninge- og integrations-
politikken i Danmark.

DFUNK Outreach kan inddrages i undervisningen, som 
det bedst passer, både i almindelig klasseundervisning 
og projektforløb.

•  Hvad er en flygtning?
•  Hvordan fungerer det internationale 

asylsystem?
•  Hvad sker der, når man kommer til 

Danmark som flygtning?
•  Hvordan er det at være ung flygtning?
•  Er Danmarks flygtninge- og 

integrationspolitik i orden?

Du kan booke os ved at sende en mail til: 
dfunk@drc.dk.

Se mere om projektet på:
www.dfunk.dk.
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Udgivelse og deadline 
for de næste numre

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

12 Deadline: 8. auugust kl.14.00 
 Udkommer 18. august

13 Deadline: 22. auugust 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

17 Deadline: 17. oktober kl.14.00 
 Udkommer 27. oktober

Frederiksberg hf-kursus
Ved Frederiksberg hf-kursus vil der være 
følgende stillinger at besætte:

1 stilling  med udgangspunkt i faget 
biologi

1 stilling  med fagkombinationen 
engelsk og historie

Ansøgningsfrist: 14 dage fra dato.

Ansøgning sendes på papir til:

Rektor Finn Bønsdorff
Frederiksberg hf-kursus
Sønderjyllands Allé 2
2000 Frederiksberg

STILLINGER

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddan-
nelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 
11.000 medarbejdere, der sikrer resultater af høj  
international standard. Den budgetterede omsæt-
ning i 2011 udgør 5,9 mia. kr. Universitetets strategi 
og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk

UdviklingskonsUlent   
til Center for  
UndervisningsUdvikling 
og digitale Medier
Da vores hidtidige gymnasiemedarbejder også er blevet 
ph.d.-studerende, søger vi endnu en medarbejder med 
gymnasiebaggrund til Center for Undervisningsudvikling 
og Digitale Medier. Centeret har som et af sine indsats-
områder at udvikle efteruddannelse og andre aktiviteter 
til gymnasieområdet. Til at varetage disse opgaver søger 
vi en gymnasielærer, der ansættes i en halvtidsstilling i to år.

vi søger en person, der har lyst til at
•	 være	med	 til	 at	 udbygge	Aarhus	Universitets	 kontakt	

med gymnasiesektoren
•	 udvikle	faglig,	tværfaglig	og	pædagogisk	efteruddan-

nelse i samarbejde med forskere på AU og samarbejds-
partnere i gymnasieskolen

•	 videreudvikle	en	vifte	af	andre	aktiviteter,	 f.eks.	gym-
nasiepraktik, Det rullende Universitet, gymnasielærer-
dage, nyhedsbreve o.l.

•	 indgå	i	et	inspirerende	pædagogisk	udviklings-	og	forsk-
ningsmiljø på centeret

•	 indgå	i	samarbejde	på	tværs	af	fakulteter	på	et	univer-
sitet, der er midt i en omfattende faglig udviklingsproces.

vi har brug for en person, der
•	 har	undervisningserfaring	på	gymnasialt	niveau	 i	 fag,	

der udbydes ved Faculty of Arts
•	 er	engageret	i	faglig	og	pædagogisk	udvikling	i	gym-

nasiet og har et dybt kendskab til sektoren
•	 har	et	godt	netværk	og	er	god	til	at	samarbejde
•	 Er	initiativrig	og	selvstændig
•	 har	 erfaring	 med	 ledelse,	 projektstyring,	 kursusudvik- 

ling eller lignende.

Der forventes samtaler i uge 25. Ansættelsesforløbet for-
ventes at være afsluttet inden 1. juli. Tiltrædelse 15. august 
eller 1. september 2011 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Dorte Ågård 
(8942 6909) eller prodekan Arne Kjær (8942 6980).

Se opslaget og søg online: humaniora.au.dk/tap

ansøgningsfrist: 16. juni 2011.
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Kolding HF & VUC 
Engageret uddannelseschef for hf
Kolding HF & VUC søger en uddannelseschef til hf med tiltrædelse 1. august 2011.
Vi er en skole i forandring, fra voksenundervisning til ungeundervisning og fra enkeltfag til 2-årigt hf. Vi udbyder mange 
forskellige tilrettelæggelsesformer og niveauer inden for de almene uddannelser. Vi er omkring 70 ansatte og ser i omegnen af 
1.600 forskellige kursister om året, svarende til godt 500 årskursister.

Som uddannelseschef skal du være engageret, struktureret, fleksibel, initiativrig, selvstændig og samarbejdende – herunder 
god til at formidle samarbejde mellem forskellige personalegrupper.
Du skal kunne videreudvikle et godt og spændende læringsmiljø for yngre kursister og samtidig være medvirkende til at 
udvikle videre på en god arbejdsplads for alle personalegrupper.
Du indgår i en ledelsesgruppe på fire personer og skal stå for daglig drift, udvikling, kursist- og personaletrivsel og samarbejde 
internt og eksternt. Opgaverne gennemføres i et tæt samarbejde med øvrige personalegrupper og en HF-PAM.

Som ansøger skal du være uddannet cand.mag. eller cand.scient. med pædagogikum inden for de gymnasiale fag. Erfaring 
med personaleledelse er en fordel. Du tilbydes en udfordrende arbejdsplads og en attraktiv løn efter gældende overenskomst, 
med mulighed for resultatløn. Ansættelsessamtaler gennemføres i perioden den 20.-30. juni.

Yderligere oplysninger om Kolding HF & VUC kan findes på vores hjemmeside, www.koldinghfogvuc.dk.

Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til forstander Verner Rylander-Hansen, vr@koldinghfogvuc.dk 
7633 6810/6170 1028.

Ansøgningsfristen er den 19. juni 2011.  
Ansøgning med CV og relevant dokumentation sendes til vr@koldinghfogvuc.dk.

 

Teknisk Erhvervsskole Center
Nordre Fasanvej 27 – 2000 Frederiksberg

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

3 HTX-vejledere
På TEC HTX arbejder vi hele tiden på at 
bruge ressourcerne bedst muligt til gavn 
for eleverne. 
Derfor sætter vi nu fuldt fokus på de 
opgaver, der handler om at udvikle  
vejledningen af eleverne.

Opgaver og profil
Vejledningsopgaven, der omfatter rekrut-
tering, indslusning, afklaring, opfølgning 
og udslusning af eleverne, ønsker vi 
at samle i et team. Vi søger derfor 3 
HTX-vejledere, der med reference til 
uddannelseschefen som udgangspunkt 
vil blive tilknyttet hver sin HTX-adresse 
på henholdsvis Frederiksberg, Ballerup 
og Lyngby.
Udover adressespecifikke opgaver vil der 
være fælles opgaver for gymnasierne,  
og vejlederne skal kunne hjælpe og  
supplere hinanden. Du vil tillige skulle 
deltage i koordinerende møder og akti-
viteter afholdt af skolens centrale vej-

lednings- og rådgivningsenhed. Endelig 
indgår HTX-vejledningen i gymnasiernes 
udviklingsprojekter. 
Du skal først og fremmest brænde for at 
hjælpe og støtte eleverne, men herud-
over skal du også kunne indgå sammen 
med ledelsen i udvikling af TEC HTX samt 
markedsføringen af uddannelsen i forhold 
til kommende elever og eksterne interes-
senter. Vi forudsætter, at du har en  
akademisk baggrund. 

Vi tilbyder
Ansættelsen er som administrativ vejle-
der på fuld tid og finder sted i henhold 
til Finansministeriets overenskomst med 
akademikere i Staten. 
Der ydes rådighedstillæg til lønnen,  
og der kan forhandles tillæg efter  
kvalifikationer.
Virksomhedsbetalt pension jf.  
overenskomsten.

Ansættelsen finder sted fra 
den 1. august 2011. 

Spørgsmål til stillingerne stiles til 
uddannelseschef Allan T. Nielsen på 
tlf. 2545 3710.

TEC opfordrer alle uanset køn, etnicitet 
eller religion til at søge stillingen. 

Send din ansøgning mærket ’ATN’ med 
relevante bilag til tecjob@tec.dk senest 
mandag den 6. juni 2011 kl. 12.00.
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Alle priser er excl. moms og forsendelse.

Wien 
Torben Andersen & Elo Nielsen

Bogen er lagt kronologisk an og fortæller Wiens historie med ind
dragelse af arkitektur og kunst. 

Wien udviklede sig i slutningen af 1800tallet til europæisk fore
gangsland indenfor en lang række kunstneriske og videnskabelige  
felter. Bogen behandler Wiens, Østrigs og Centraleuropas historie  
og kultur historie siden middelalderen, især med vægt på de perioder, 
barokken og modernismen, hvor Wien præsenterer en overflod af  
kulturhistoriske monumenter.

Østrig og Wien var i flere århundreder det kristne Europas frontline 
mod Islam, og denne placering har spillet en betydelig rolle for befolk
ningens selvforståelse. I dag er Wien og byens forhold til „den tyrkiske 
trussel“ et tema, der diskuteres og som spiller en ikke uvæsentlig rolle  
for en fælleseuropæisk (eu)identitet.

Bogen indeholder et mangfoldigt illustrationsmateriale, og desuden  
er der en hjemmeside med supplerende materiale. 

Med sin tværfaglige tilgang til stoffet vil bogen kunne bruges i AT  
og indgå i samarbejdsprojekter mellem fagene historie, dansk, tysk,  
billed kunst, musik og religion. Den vil også kunne fungere i kulturfaget  
på HF. 

Det er også oplagt at bruge bogen i forbindelse med studierejser til 
Wien, som er et oplagt rejsemål. 

Danmark  
i verden
Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm

„Danmark i verden“ beskriver de 
centrale udviklingslinier i Danmarks
historien med løbende udblik til ver
denshistorien og med fokus på sam
spillet mellem menneske, natur, samfund 
og forestillings verden.

Målet er at give eleverne viden og indsigt, så de bliver i stand  
til at reflektere over, hvad der bestemmer den historiske udvik 
ling. 

Bogen vil forsøge at pirre elevernes nysgerrighed, at få dem til at  
undre sig, så også deres egen forestillingsverden bliver udfordret og  
nutiden ses i et andet perspektiv. Der vil derfor være spørgsmål, som 
ikke nødvendigvis bliver besvaret, og der vil være konklu sioner, der  
tvinger eleven til at reflektere over synsvinkler og valg af fokus. Her  
med trænes eleverne i arbejdet med at lave selvstændige problem
formuleringer.

Hvert kapitel afsluttes med en diskussion af fremstillingens eget 
fokus holdt op mod andre udlægninger af perioden. Dette afsnit 
kan bruges som afsæt for arbejde med historiesyn og historie    

for mid ling, og bogens tekst kan derfor i uddrag indgå som synspunkts
materiale til eksamen.
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