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Spektrum – Fysik B
Af Carsten Claussen, Erik Both og Niels Hartling
Spektrum – Fysik I og II samlet i en ny
revideret version
Med den nye Spektrum – Fysik B er undervisningen i fysik
på B-niveau dækket godt ind. Bogen er en opdateret og
koncentreret version af Spektrum – Fysik I og II og indeholder det nødvendige stof i fysik på B-niveau i det almene
gymnasium.
Spektrum – Fysik B introducerer de ﬂeste nye formler med
et eksempel. De ﬂeste eksempler er udformet som gennemregnede opgaver. I slutningen af eksemplet er der et
simpelt spørgsmål (med facit), der kan bruges til en hurtig
kontrol af, om man har fået fat i det væsentlige.
Hvert kapitel slutter med et studiesupplement, som indledes med en oversigt over de væsentligste mål med kapitlet.
Der er udarbejdet facitliste til studiesupplementet.

Læs mere på www.gyldendal-uddannelse.dk
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LEDER

Attraktivt gymnasium og nye signaler

D

ette nummer af Gymnasieskolen handler meget
om gymnasiet som et attraktivt sted. En attraktiv
arbejdsplads for lærerne og en attraktiv læringsinstitution for eleverne.
Hvis vi fortsat skal tiltrække dygtige kapaciteter og
holde et højt læringsniveau – for det har vi, selv om
nogle prøver at tale det ned (men dermed ikke nødvendigvis sagt, at det ikke kan blive endnu bedre)! – er
skolerne mere eller mindre tvunget til at udvikle sig som
attraktive akademiske arbejdspladser i konkurrencen
om arbejdsmarkedets attraktive arbejdskraft.
Men hvad er det så egentlig, der gør skolerne til attrakWLYHDUEHMGVSODGVHU"7MDGHWƾQGHVGHUYHOLNNHHWHQW\digt svar på, for meget afhænger af øjet, der ser, samt
V\QVYLQNOHQ0HQGHUƾQGHVWURGVDOWQRJOHREMHNWLYH
bud, som også kan tjene som inspiration for andre.
Nogle sådanne blev præsenteret på en stor konference i september (se også Gymnasieskolen 16)
som en foreløbig kulmination på projektet ”Attraktive Arbejdspladser”, og redaktionen har
derfor været ude på et par af skolerne for at besøge
dem i dagligdagen og høre, hvordan de som henholdsvis ledelse og lærere har grebet udfordringerne
an. Det kan du blandt andet læse om i dette nummers tema.
Men tingene hænger sammen. Et attraktivt gymnasium er ikke kun attraktivt
for lærerne; det er også attraktivt for
eleverne. Det bliver det på mange måder, men en af disse handler om læringsmiljøet – også det fysiske. Her
kommer antallet af elever i klasserne og på holdene, klassekvotienten, ind i billedet. Hvilket i
øvrigt igen hænger sammen med
lærernes arbejdsmiljø.
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GL’s årlige undersøgelse fra september – altså foretaget efter den traditionelle første bølge af frafald blandt
eleverne – viser desværre, at klassernes størrelse gennemsnitligt set er steget IGEN (læs nyheden side 6)! Den
gode nyhed er, at tallet er faldet en smule på hhx-området, men det gør jo sådan set bare situationen værre
for de andre.
En anden mulig god nyhed i den forbindelse er det nye
regeringsgrundlag på ungdomsuddannelsesområdet,
som den nye børne- og undervisningsminister, Christine
Antorini (S), skal arbejde efter.
Christine Antorini er langtfra ukendt for sektoren.
Hun har i mange år interesseret sig for skole og uddannelse og har de seneste år også været Socialdemokraternes uddannelsesordfører.
Som du kan læse i nyheden på næste side, vil den
nye regering blandt andet arbejde for at nedbringe klassekvotienten og derigennem højne kvaliteten i undervisningen.
Nu er sådanne programerklæringer og gode intentioner som bekendt ingen garanti i sig selv, men der er i
grundlaget generelt en ny og mere positiv retorik at spore
over for ungdomsuddannelserne. Den nu tidligere regering gjorde i mange år en brav indsats for at mistænkeliggøre og nedgøre sektoren og dens ansatte med kontrolforanstaltninger, målinger, bebrejdelser og
tvivlsomme rapporter. Ledelserne skulle have magten.
Det nye grundlag taler pludselig om lærerstyret undervisning – halløj, er tilliden til lærerne og deres faglighed
mon på vej tilbage?
Det kan man håbe; diverse undersøgelser tyder på,
at en stærk professionsfølelse, -faglighed og -stolthed er
vigtige ingredienser i et succesfyldt undervisningssystem.
God læsning!

Morten Jest, chefredaktør

72 % af gymnasieklasserne

KDUH
KDUHOOHUƿHUHHOHYHU

Side 6

NYHED

Regering vil skabe mindre klasser
Regeringen og den nye børne- og undervisningsminister, Christine Antorini (S), lover
at øge kvaliteten af ungdomsuddannelserne. Ministeren skal ifølge regeringsgrundlaget
arbejde for at nedbringe klassestørrelserne. Derudover skal der udarbejdes forslag til
en taxameterreform.
”Det er problematisk at se ensidigt på
klassestørrelserne som et gennemsnitsmål.
Noget undervisning kan måske godt foregå
som noget, der minder om forelæsning,
hvis der også er plads til at dele eleverne
op i mindre grupper i andre timer,” siger
Palle Rasmussen, som erkender, at det alt
andet lige er nemmere at skabe denne
variation i gruppestørrelser, hvis der er
færre elever per klasse.
Regeringen sætter som skrevet ikke mål
på klassestørrelser, men skriver, at der skal
foretages ”et serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelsers indhold og rammer”.

om taxametersystemet i Gymnasieskolen.
Palle Rasmussen fra Center for Uddannelsesforskning mener også, det er fornuftigt at se på taxametersystemet i forKROGWLOJHRJUDƾ
”Det er væsentligt anderledes at drive
ungdomsuddannelse i en af de større byer
end for eksempel i Vesthimmerland, hvor
der kun er et gymnasium til et stort område. Det er nødvendigt at se på de strukturelle udfordringer, hvis man skal have
deltagelsen på ungdomsuddannelserne op
i yderområderne,” siger Palle Rasmussen.

Taxameterordningen

ſJH NYDOLWHWHQ DI XQJGRPVXGGDQQHOserne.
ſ1HGEULQJHNODVVHVWºUUHOVHUQH
ſ)RUHWDJH HW VHUYLFHHIWHUV\Q DI GH J\Pnasiale uddannelsers indhold og rammer.
ſ1HGV¨WWHHWXGYDOJVRPVNDOXGDUEHMGH
forslag til en taxameterreform.
ſ,QGIºUHHQV§NDOGWƿHNVXGGDQQHOVHPHG
skræddersyede uddannelsesforløb, hvor
den unge kan gennemføre moduler inden for ungdomsuddannelser, produktionsskoler og højskoler, der tilsammen
skal udgøre en fuld ungdomsuddannelse.

Den nye undervisningsminister, Christine
Antorini, har tidligere udtalt sig til fordel
for et mere socialt taxametersystem for de
gymnasiale uddannelser – det kan for
eksempel være, at gymnasier med en høj
andel af tosprogede elever får ekstra økonomisk støtte.
I første omgang vil regeringen nedsætte
et udvalg, som ”skal udarbejde forslag til
en taxameterreform, der fordeler ressourcerne til ungdomsuddannelserne mere
retfærdigt”. Taxametersystemet skal
blandt andet tage højde for uddannelsesVWHGHUQHVIRUVNHOOLJHJHRJUDƾVNHRJVRFLDOH
udfordringer.
“Vi er helt enige i princippet om en særlig økonomisk støtte til de gymnasier, der
har en særlig opgave at løfte,” har Christine Antorini tidligere sagt i en artikel

Side 12

Det vil den nye regering:

'HQ WLGOLJHUH UHJHULQJ DIVNDƽHGH L 
den såkaldte Den Fri Ungdomsuddannelse.

LÆRERNES FAGLIGHED BEDØMMES TIL
7,9 I ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE
Side 10
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Pengene skal tilbage til
kernen: De skal bruges på at
gøre lærerne endnu bedre

TEKST: JOHAN RASMUSSEN

E

leverne på de gymnasiale uddannelser kan måske se frem til mere
albuerum i klasseværelset. Regeringen og dermed den nyudnævnte børne- og
undervisningsminister, Christine Antorini
(S), mener, der er behov for at nedbringe
klassestørrelserne på de gymnasiale uddannelser.
I regeringsgrundlaget – S-R-SF-regeringens drejebog for de næste års politiske
arbejde – står der, at der er behov for at
nedbringe klassestørrelserne, da de
”mange steder er blevet en alvorlig barriere for ordentlig indlæring”.
Samtidig ønsker regeringen generelt at
øge kvaliteten af ungdomsuddannelserne,
herunder de gymnasiale uddannelser.
Undervisningsministeren er dog ikke bundet af konkrete mål for, hvor meget klassestørrelserne skal nedbringes, eller hvornår det skal ske.
En undersøgelse fra Gymnasieskolernes
Lærerforening fra september (se også ”Rekordudvikling fortsætter” på side 6) viser,
at 72 procent af de nye elever på de gymnasiale uddannelser er mere end 28 i klasVHUQHRJGHWHUHQVWLJQLQJS§ƾUHSURFHQW
i forhold til året før.
Professor på Center for Uddannelsesforskning på Aalborg Universitet Palle
Rasmussen mener derfor, det er fornuftigt,
at regeringen vil se på klassestørrelserne.
Han advarer dog mod alene at tegne en
lige linje mellem klassestørrelser og kvalitet i undervisningen.
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NYHED

Negativ rekordudvikling fortsætter
Trods mange skolers gode økonomi og det store politiske fokus på at fastholde
elever i systemet fortsætter den gennemsnitlige klassekvotient på landets gymnasier med at stige. Handelsgymnasierne har dog formået at skabe et lille fald,
viser Gymnasieskolernes Lærerforenings årlige opgørelse over klassestørrelserne.
TEKST: MORTEN JEST

”D

er er blandt andet behov for at nedbringe
klassestørrelserne, der mange steder er blevet en alvorlig barriere for ordentlig indlæ-

ring.”
Sådan står der i det nye regeringsgrundlag. Det er
nye toner; i mange år har de toneangivende politikere
ikke villet røre ved lederes og rektorers ret til at skrue
op for klassestørrelserne, fordi den er blevet set som en
del af skolernes økonomiske selvstyre. RegeringsgrundODJHWQ¨YQHUGRJLNNHQRJHWVSHFLƾNWWDOIRUHWHYHQWXelt loft over klassestørrelsen. Faktum er imidlertid, at
den gennemsnitlige klassekvotient på landets gymnasiale uddannelser fortsat stiger. Det viser den årlige
indsamling af tallene foretaget af Gymnasieskolernes
Lærerforening (GL) i september. Faktisk er klassekvotienten med 29,2 elever i gennemsnit nu større end
nogensinde.
Undersøgelser fra Videnscenter for fastholdelse og
frafald samt fra Undervisningsministeriet viser, at det
kan have konsekvenser for nogle elever, når der er for
mange i klasserne. Nemlig de elever, der kommer fra
hjem uden videregående uddannelse.
Det er noget, der bekymrer GL-formand Gorm Leschly.
”Det siger sig selv, at lærerne ikke kan give dem et

Det viser GL’s undersøgelse:

Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011
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optimalt tilbud, når undersøgelser viser, at store klassestørrelser går ud over fagligheden og trivslen og giver
større frafald,” siger han.
Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening,
-HQV %RH 1LHOVHQ KDU ƿHUH JDQJH JLYHW XGWU\N IRU DW
rektorerne da gerne ser klassekvotienten sænket. Men
HWORIWNU¨YHUƿHUHSHQJHWLOVNROHUQHPHQHUKDQŴIRU
taxametrene er faldet samtidig med et stigende elevtal.
”Jeg er helt enig i, at undervisningsbegrebet har ændret sig og ikke bare handler om at stå foran en klasse.
Undervisning i dag består af mange forskelligartede
tiltag – gruppearbejde, individuel vejledning og så videre. De særlige aktiviteter har vi råd til, fordi vi har
en frihed til selv at bestemme,” siger Jens Boe Nielsen.
Rektorformandens holdning kan imidlertid virke en
smule paradoksal, hvis man kigger på skolernes økonomi, der generelt ser udmærket ud. Faktisk har en
række skoler haft ganske store overskud. Alligevel er
klassekvotienten ikke faldet – derimod er den samlede
gennemsnitlige klassekvotient steget på de almene gymnasier. Kun handelsgymnasierne, som dog stadig står
for de største gennemsnitlige klasser og hold, har præsteret et lille fald.
”Der kan være mange grunde til, at skoler sparer
penge sammen. For eksempel står mange foran bygningsinvesteringer og -forbedringer. Undersøgelser viser
jo også, at det for de stærke elever ikke er afgørende,
om der er 28 eller 32 i klassen; de skal nok klare sig.
Og for de svage er det heller ikke et spørgsmål om, at
26 er bedre. Det, der tæller her, er netop, at vi kan tilbyde de specielle aktiviteter ved siden af. Nu har vi
ressourcerne til at hjælpe og lave en større håndholdt
indsats. Hvis den nye regering beslutter et loft uden
økonomisk kompensation, bliver jeg tvunget til at droppe
aktiviteter som lektiecafeer, frivillig idræt, musical med
mere,” lyder det fra Jens Boe Nielsen, der vil foretrække
den nuværende frihed, en tro på, at skolerne evner at
håndtere det, samt stærkere rustet TR’er, som kan tage
debatten om fordeling af ressourcer i skolens samarbejdsudvalg.

Valg til LB’s Generalforsamling
Der udskrives hermed valg i følgende tre
valgområder:

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, hvor der
DQPHOGHVÀHUHNDQGLGDWHUHQGGHUVNDOY Oges. Hvert medlem har én stemme.

Valgområde 1 og 2 (Storkøbenhavn)
med postnumrene 1000 - 2990.

LB udsender stemmesedler til alle stemmeberettigede medlemmer i de valgområder,
hvor der skal afholdes valg.

Valgområde 3 (Nordsjælland)
med postnumrene 3000 - 3690.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar
2012. De skal returneres, så de er på LB’s
hovedkontor senest den 15. februar 2012.

De delegerede skal vælges på baggrund af
deres tilknytning til:
Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og
medlemsgruppe 2- undervisningsområdet
uden for folkeskolen og andre medlemmer jf.
§ 3 i vedtægterne.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts
2012 på LB’s hjemmeside samt i de medlemsblade, hvori valget udskrives.

I alt skal 9 delegerede vælges således:

Antal delegerede i
medlemsgruppe 1

Antal delegerede i
medlemsgruppe 2

1 og 2. Storkøbenhavn

3

3

3. Nordsjælland

2

1

Område

De delegerede vælges for en periode af 4 år fra
den 1. maj 2012.
Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været medlem
af Lærerstandens Brandforsikring siden den
1. januar 2011, og som har fast bopæl i valgområdet.

Yderligere information
www.lb.dk
Se under menupunktet “Om selskabet”

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende valgområde.
Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra
kandidatens medlemsgruppe. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede og behøver ikke
at have bopæl i kandidatens valgområde.
Anmeldelse af kandidatur til valget skal ske
senest tirsdag den 22. november 2011.

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011

LB er et af forsikringsbranchens mest velkonsoliderede selskaber, der tilstræber at tilbyde forsikringer af høj kvalitet
til fornuftige priser. I et gensidigt selskab afspejler fællesskabstanken sig med rettigheder og forpligtelser i det daglige
virke, både for selskab og medlemmer.
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Hvil stemmen,
og bliv inspireret

NY FORMAND I
PENSIONSKASSEN

Er Google altid svaret? Hvad var Danmarks
forhold til NATO under Den Kolde Krig? Det
kan studerende fra Syddansk Universitet svare på. Og nu kan du booke en
studerende til en times fagligt oplæg
i klassen. Gratis. Så hvil stemmen,
sug inspirationen, og hvem ved, måske får
eleverne et klarere billede af deres videre
uddannelsesforløb. Kortlink.dk/9ng7.

undervisning på
toårig hf i Randers
45 lærere på Randers HF & VUC deltager lige nu i
et aktionsforskningsprojekt sammen med Syddansk
Universitet. Projektet skal forbedre undervisningen
og udvikle værktøjer, så kursisterne lærer mere, og
flere gennemfører deres uddannelse. Lærerne har
eksperimenteret inden for områderne: Lektier og
forberedelse, tavle og noter, læringssamarbejde,
klasseledelse, studiekompetencer og it. Blandt andet har man inddraget iPad i undervisningen, givet personlige lektier for og ladet eleverne være
med til at bestemme tavlenoterne. Projektet
er nu i sin tredje fase, hvor nye metoder implementeres og videndeles med resten
af landet. Kortlink.dk/9nfw.

Sigrid Jørgensen, som har været formand for MP Pension i knapt to år, har
meddelt, at hun ønsker at trække sig
fra sin post efter grundige personlige
overvejelser: ”Jeg er politisk aktiv i GL’s
hovedbestyrelse, jeg er gymnasielærer
og så er jeg mor, og som det er nu, harmonerer det ikke med en krævende post
som bestyrelsesformand i en pensionskasse,” siger Sigrid Jørgensen, der dog
bliver som menigt bestyrelsesmedlem. Ny
formand er Arne Grønborg, som er cand.
psych. og udpeget til pensionskassens
bestyrelse af Dansk Psykolog Forening.

UNGE VIL HELST TIL
USA OG CANADA
Danske studerende på de videregående
uddannelser vil helst på udvekslingsophold til engelsksprogede lande. Det viser
nye tal fra Danmarks Statistik. I studieåret
2009-2010 valgte hele 16 procent af de
danske studerende at tage på udveksling i Nordamerika. 10 procent
tog til Storbritannien og
Irland, ligesom 9 procent
tog til Australien og New
Zealand. Næst efter de
engelsktalende lande vil de
unge helst på udveksling i
Tyskland og Norden.

SAVNER
SAV
A NER DU INSPIRATION
INSPIR
SOM LÆRER?
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Så klik forbi netmagasinet inJour.
i
Magasinet behandler politiske, kulturelle og sociale
emner som finanskrisen, porno,
p
organdonation, fascinationen af tatoveringer, kriminalitet
blandt indvandrere og bow
bowling. Injour.dk er egnet til undervisningsbrug, da læseren bliver
trukket ud i kroge
kroo og vinkler, der relaterer sig til emnet. Desuden er artiklerne
letlæselige,
let
opdelt i kapitler og med anslået læsetid.
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GODE
RÅD SKAL
HJÆLPE
TOSPROGEDE
ELEVER
Lærere, som underviser tosprogede i
hovedstadsregionen, kan nu få gratis
hjælp til at hæve tosprogede unges uddannelsesniveau. Det er de gode erfaringer fra det afsluttede projekt ”Lige
muligheder for alle”, som regionen
nu deler ud af. Projektets mål var at
hjælpe flere tosprogede elever med at
bryde den sociale arv på uddannelsesområdet. Og især sprogforståelse ser
ud til at være nøglen, forklarer Torben
Nielsen, leder af ”Lige muligheder for
alle” og uddannelseschef på Voksen
Uddannelses Center Frederiksberg.
For som en tosproget elev sagde under
projektet: ”Hvordan skal jeg kunne
regne arealet ud på en gavl, hvis jeg
ikke ved, hvad en gavl betyder?”
Skriv til ibensvensson@live.dk for at
få besøg af en konsulent i efteråret.

Når klokken ringer ud, skal der være længere for gymnasieelever til den nærmeste bodega, mener sundheds- og
omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen (SF). Hun vil
have vedtaget en restaurationsplan, som styrer, hvor mange
alkoholbevillinger man giver tæt på skoler. ”Det er udbud og
efterspørgsel. Jo lettere det er at få adgang til alkohol, jo mere
bliver der også drukket,” siger hun. Det skriver cityavisen.dk.

TEKST: RIKKE HØM JENSEN
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3.G’ERE

LEGEDE FØDEVAREFORSKERE
70 elever fra 3.g på Marselisborg Gymnasium har i en måned arbej
arbejdet tæt
sammen med forskere fra Daniscos internationale innovationscenter i Brabrand. Eleverne
ne skulle løse 15 konkrete, men fiktive udfordringer inden for
fødevarebranchen.
nchen. Eksempelvis hjælpe en kunde, der har problemer med,
at juicen bundfælder.
dfælder. Eleverne var entusiastiske og udviklede interessante forslag,
g, mener Daniscos Innovation Director, Torben Wiborg
Jensen. Han ser desuden en fordel i at styrke det lokale rekrutteringsgrundlag.
dlag. ”Vi hører så tit, at Danmark ikke kan klare sig
i konkurrencen
cen med Kina,
men netop naturvidenskab og fødevarer
devarer er
en kombination,
ation, som
der altid vill være brug
for, og hvor
or vi med
vores viden
en og
produkterr godt kan
konkurrere,”
re,” siger han.

30.000 ELEVER LÆGGER HUD TIL MASSEEKSPERIMENT
Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011

Hudkræft er Danmarks hyppigste kræftsygdom. Et nyt, stort eksperiment skal derfor hjælpe med at
opklare årsagen. Titusindvis af elever fra 0. klasse til 3.g deltager i forsøget, hvor de skal vurdere og
måle deres egen hudfarve. Ud over at lære eleverne om naturvidenskab i praksis giver det forskerne
bag projektet mulighed for at kortlægge danskernes hud og soladfærd. ”Det vil kunne give os vigtig
viden i vores forebyggelsesarbejde,” siger projektchef Anja Philip. Kortlink.dk/9n8h.
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LÆRERNE
BETYDER MEST
FOR ELEVERNES
KARAKTERER
Tekst: Malene Romme-Mølby

Elevtrivselsundersø
gelserne er blevet en
fast del af ressource
regnskabet. Skolerne
kan bruge dem in
ternt, men nu er de
også blevet brugt til
at finde de vigtigste
faktorer for elevernes
karakterer.

tilfredshed med lærerens faglighed stiger
med 1 point, så vil karakteren stige med
0,233 point.
”Det er faktisk rigtig højt. Man kan sammenligne det med, at man tidligere har fundet frem til, at folkeskoleelevers socioøkonomiske baggrund kan forklare 22 procent
af elevkaraktererne. Og den tilskrives normalt
stor betydning,” forklarer Tue Freltoft, master
of public administration og administrerende
direktør i Aspekt R&D.
100.774 elever har indtil nu svaret på elevtilfredshedsundersøgelserne ved hjælp af
den fælles spørgeramme. Her bliver eleverne
bedt om at vurdere lærerne, skolen, uddannelsen, sig selv, undervisning, fravær, socialt
og fysisk miljø og it.
Eleverne giver lærerne de højeste karakterer i trivselsundersøgelsen. Gennemsnitlig
bedømmer eleverne lærernes faglighed til
7,9 på en skala, hvor 10 er den højeste karakter. VUC-lærerne er efter kursisternes
mening topscorere i faglighed med 8,3. Dernæst kommer stx- og htx-lærerne med karakteren 7,8, hhx med 7,7. Dårligste vurdering får hf-lærerne med 7,4.
Eleverne vurderer lærernes engagement i
undervisningen til 7,7. Igen er det VUC-lærerne, der topper med 8,4. Stx- og htx-lærerne
får 7,6, hhx-lærerne får 7,5, og eleverne på
hf bedømmer lærernes engagement til 7,4.

Gode lærere frem for bygninger

Aspekts sammenhængsberegning viser, at
elevernes oplevelse af undervisningens kvalitet betyder næstmest for elevernes afgangs-

På skala, hvor 10 er bedst, 1 er dårligst

Total

Stx

Hhx

Htx

Hf

VUC

Lærernes faglige dygtighed

7,9

7,8

7,7

7,8

7,4

8,3

Lærernes engagement i undervisningen

7,7

7,6

7,5

7,6

7,4

8,4

Lærernes evne til at formidle stoffet

7

6,8

6,8

6,7

6,7

8

Variation af undervisningsformer

6,4

6,2

6,2

6,4

6,1

7,5

Procentandel, som er ”helt enig”
eller ”delvist enig”

Total

Stx

Hhx

Htx

Hf

VUC

Jeg oplever sammenhæng mellem fagene
i min uddannelse

85,4

82,8

92

86,6

85,2

83,1

Der er arbejdsro i undervisningen

60,5

61,3

55,8

57,2

41,4

74,7

Skolen er et rart sted at være

93,2

95

91,9

91,7

91,2

92

Procentandel, som svarer ”i orden”

Total

Stx

Hhx

Htx

Hf

VUC

Pladsforhold

46

41,7

48,9

54,4

40,7

56,2

Indeklima generelt

33,1

30,5

31,1

30,7

32,3

46,5

Støj

31,1

30,7

32,3

46,5

41,1

56,5

Se flere resultater på www.gl.org.

karakterer. Kvaliteten af undervisningen er i
undersøgelsen blandt andet forstået som,
hvorvidt undervisningen er varieret, at der
er sammenhæng mellem fagene og arbejdsro,
og om eleverne har indflydelse på timerne.
Undervisningens kvalitet kan forklare 17,5
procent af forskellen i karaktererne. Og her
er der noget at tage fat på for lærerne. Eleverne
bedømmer variationen af undervisningen
hårdest af alt i trivselsundersøgelserne, hvor
lærerne gennemsnitlig kun får karakteren
6,4. Igen synes VUC-kursisterne, at deres lærere er bedst til at variere undervisningen,
og giver dem en gennemsnitskarakter på 7,5.
Hf-lærerne er bundskrabere med 6,1, dernæst
stx- og hhx-lærerne med 6,2. Htx-lærerne varierer ifølge eleverne undervisningen til 6,4.
Arbejdsroen ser dog ud til at mangle på
de gymnasiale uddannelser. Gennemsnitlig

er 60,5 procent af eleverne helt eller delvist
enige i, at der er arbejdsro i undervisningen.
Det er især hf-elever, der savner ro. Kun 41,4
procent er helt eller delvist enig i, at der er
arbejdsro i undervisningen. Topscorer i ro er
VUC, hvor 74,7 mener, at der er arbejdsro i
undervisningen.
Det sociale miljø er den tredje faktor, som
påvirker elevernes karakterer. I undersøgelsen dækker social trivsel blandt andet over
elevernes oplevelse af sammenholdet i klassen, tryghed, muligheden for at få hjælp og
støtte af klassekammerater, kontakten til
andre klasser samt den sociale introduktion
til uddannelsen. Den sociale trivsel kan påvirke elevernes karakterer med 9 procent.
Det vil sige, at hvis elevernes vurdering af
det sociale liv stiger 1 point, så vil karakteren
stige 0,09 point. Og på det punkt klarer sko-

lerne sig nogenlunde. Overordnet set vurderer eleverne det sociale liv til 7,3. Her er stx
topscorer med karakteren 7,9. Den dårligste
vurdering af det sociale liv får hhx med 6,8.
I korrelationsanalysen har man også kigget
på sammenhængen mellem det fysiske miljø
og elevernes karakterer. Det fysiske miljø
dækker i undersøgelsen over skolens indretning, udseende, kvalitet og adgang til it,
rengøring og vedligeholdelse. Analysen peger
på, at det fysiske miljø tilsyneladende kun
har en sammenhæng med karaktererne på
fire procent.
”Det er en meget begrænset sammenhæng.
Men burde måske overveje at bruge penge
på at udvikle den faglige og sociale trivsel
frem for nybygninger. For det er menneskerne, der har den største betydning for
karaktererne,” fastslår Tue Freltoft.

Gymnasieskolen • #16 • 2011

Gymnasieskolen • #16 • 2011

10

H

vis karaktererne skal op, skal der
investeres i lærerkræfterne. At
lærerne har størst betydning for,
hvorvidt det faglige bider på eleverne, er næppe en overraskelse. Men nu
kan det også bevises statistisk. Ved hjælp af
elevtrivselsundersøgelserne har firmaet
Aspekt R&D sammenlignet 45.951 elevers
udsagn med deres karakterer. Aspekt R&D
er et af de to firmaer, som lederforeningerne
og Undervisningsministeriet har fået til at
udvikle en fælles spørgeramme og et bearbejdningsværktøj, som skolerne kan bruge
til elevtilfredshedsundersøgelserne. Sammenligningerne har
Men burde måske Aspekt R&D brugt til at finde
overveje at bruge penge sammenhæng mellem elevernes vurderinger og karakterer.
på at udvikle den faglige På den måde har de fundet
og sociale trivsel frem for frem til fire faktorer, der påelevernes karakterer
nybygninger. For det er virker
mest.
menneskerne, der har
Lærerne kommer ikke overden største betydning for raskende på førstepladsen. I
forhold til de emner, som elevkaraktererne. tilfredshedsundersøgelserne
Tue Freltoft, administrerende har spurgt ind til, så er eleverdirektør i Aspekt R&D. nes vurdering af læreren den
enkeltfaktor, der har størst
betydning for elevernes afgangskarakter.
Eleverne har blandt andet vurderet, om lærerne er fagligt dygtige, engagerede i undervisningen og gode formidlere. En korrelationsanalyse viser, at elevernes vurdering af
læreren kan forklare 23,3 procent af forskellen i karaktererne. Det vil sige, at når elevens

Pluk fra benchmarkingrapporten på elevtrivselsundersøgelserne
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betydning for elevernes afgangskarakter.
Eleverne har blandt andet vurderet, om lærerne er fagligt dygtige, engagerede i undervisningen og gode formidlere. En korrelationsanalyse viser, at elevernes vurdering af
læreren kan forklare 23,3 procent af forskellen i karaktererne. Det vil sige, at når elevens

Pluk fra benchmarkingrapporten på elevtrivselsundersøgelserne
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GL MENER

Gymnasiet er godt – men kan blive bedre!

E

leverne er meget tilfredse med deres gymnasiale uddannelse og mener, at lærerne
og skolerne lever op til deres forventninger. Eleverne vil anbefale uddannelserne
til andre, viser svarene fra over 100.000 i elevtrivselsundersøgelserne. Det er formentlig den
bedste evaluering, man kan få.
Og ikke uventet er det gymnasielæreren, der har størst betydning for elevernes oplevelse af
skolen og for deres udbytte. Derfor er det altafgørende, at de
gymnasiale uddannelser kan rekruttere og fastholde de dygtigste
lærere og sikre, at lærerne hele
tiden videreudvikler deres kompetencer. Lærerne skal have
mulighed for vidensdeling og
efteruddannelse. Det skal være
attraktivt at være gymnasielærer. Det giver de dygtigste studenter!
Det næstvigtigste for elevernes oplevelse er, at der er sammenhæng i undervisningen. GL har anbefalet de tidligere undervisningsministre, at der
iværksættes et skolebaseret udviklingsprogram, som skal være med til at
styrke undervisningen og fagligheden.
Før valget sagde undervisningsministeren ja, og jeg er overbevist om, at den
nye børne- og undervisningsminister også
vil støtte et skolebaseret udviklingsprogram, så vi kan få øget kvaliteten og fagligheden
yderligere. Det vil
skabe den sammenhæng, som er så
afgørende for elevernes udbytte.

Elevtrivselsundersøgelserne viser også, at lidt
RYHU KDOYGHOHQ DI HOHYHUQH ƾQGHU DW GHU HU IRU
megen støj, og 40 procent mener ikke, at der er
arbejdsro i undervisningen. Flere elever giver også
udtryk for, at lærerne kunne give bedre tilbagemeldinger. Det bekræfter desværre, at GL har ret
i, at det er et stort og stigende
problem med de høje klassekvotienter. Det er derfor yderst vigtigt, at den nye regering hurtigt
sætter en grænse. Så kære regering: Skynd jer at få jeres forslag
om et loft over klasse-/holdstørrelsen gennemført.
Et interessant resultat af elevtrivselsundersøgelserne er, at
VWRUH ƿRWWH E\JJHULHU LNNH KDU
betydning for, hvor godt eleverne klarer sig. Så når mange
skoleledelser i disse år puger
SHQJH VDPPHQ WLO ƿRWWH E\JJHULHU HU GHW DOWV§
ikke for at skabe dygtigere studenter. Det giver
således ikke mening, at der rundt om på landets
gymnasiale uddannelser spares mere og mere på
uddannelseskernen, mens der akkumuleres overskud, som mange skoleledelser begrunder med,
at de sparer sammen til bygningerne. Pengene
skal tilbage til kernen: De skal bruges på at gøre
lærerne endnu dygtigere. Til at skabe sammenhæng i undervisningen. Og til at sætte klassekvotienten ned. Så vil fremtidens elevtrivselsunderVºJHOVHUEOLYHHQGQXƿRWWHUH0HQHQGQXYLJWLJHUH
Danmark vil få endnu dygtigere studenter, som
vil få bedre mulighed for at klare sig i den globale
konkurrence!

6§N¨UH
UHJHULQJ6N\QG
MHUDWI§MHUHV
forslag om et loft
RYHUNODVVH
KROGVWºUUHOVHQ
JHQQHPIºUW
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Gorm Leschly,
GL’s formand

BENTE KLARLUND
PEDERSEN
Professor, overlæge
dr.med. Hun er centerleder for Danmarks
Grundforskningsfonds
Center for Inflammation og Metabolisme på
Rigshospitalet. Hun har
ligeledes engageret sig i
debatten om sundhed og
forebyggelse og skriver
blandt andet i Politiken.

Gymnasier skal
ikke være værtshuse
3§VDPPHP§GHVRPGHQWLGOLJHUHXQGHUYLVQLQJVPLQLVWHURƽHQWOLJ
gjorde karaktergennemsnit for de enkelte gymnasier, mener
professor Bente Klarlund Pedersen, at den nye minister burde
RƽHQWOLJJºUHJ\PQDVLHUQHVU\JHRJDONRKROSROLWLN$OOHUKHOVW
så hun, at skoler blev totalt røg- og alkoholfri – også til festerne.

Du så dog allerhelst, at der blev lovgivet
om røg- og alkoholfri skoler og skolefester
– hvorfor det?
Alkohol er skyld i mange problemer blandt
unge. De mister deres dømmekraft, og det
kan føre til vold, uønsket sex og grænseoverskridende adfærd. For de unge er rygning
ekstra skadeligt, fordi de har umodne organer,
og cigaretter er derfor mere skadelige for en
15-årig end for en 25-årig. Når unge går i
gang med en vane, der forkorter livet med 10
år, er det så alvorligt, at samfundet og institutionerne godt må påtage sig forældrerollen.
Jeg ønsker ikke regler og forbud på alle områder, men her er det meget alvorligt.

Er gymnasieelever ikke modne mennesker, som kan tage ansvar for deres eget
liv?
Jo, men der er også ryge- og alkoholpolitik på
mange arbejdspladser for voksne mennesker
– nogle steder må man hverken ryge eller
drikke, så derfor vil der heller ikke være noget
mærkeligt ved at lave alkohol- og røgfri skoler,
hvor der går unge under 18 år. Vi ved, at unge
kan være udsat for gruppepres, og det undgår
man, hvis man ikke må ryge eller drikke på
skolens område.
Er der ikke mange eksempler på, at forbud
ikke er den bedste opdragelsesmetode over
for teenagere?
Jeg mener heller ikke, at forbud skal stå alene.
Der skal oplysning og debat til. Skolebestyrelserne kunne komme på banen nu og tage
diskussionen om alkohol og rygning på skolerne, og så kan de unge komme frem og sige,
de mener, det er for dårligt med et forbud.
Men det kunne også være, at andre unge ville
sige, at de er glade for at slippe for rygning
og alkohol.

Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011

Vil forbud ikke bare betyde, at eleverne
står ude i busken og drikker og ryger?
Det kan man godt forestille sig, men det er
ikke noget argument for at gøre gymnasier til

værtshuse, hvor lærerne står og skænker alkohol til eleverne. Alkoholfri fester vil sende
et signal og gøre det vanskeligere at nedbryde sin krop. Der er mange mennesker, der
kører for stærkt på vejene, men derfor har vi
stadig fartgrænser og færdselsregler. Jeg
ved, at nogle gymnasier har alkoholfrie
fester, og der går eleverne alligevel til fest.

TEKST: JOHAN RASMUSSEN

Hvorfor vil du have, at gymnasier skal offentliggøre deres ryge- og alkoholpolitik?
Så kan forældre og unge tage stilling til, hvor
restriktiv ryge- og alkoholpolitikken er på
skolen, inden de vælger gymnasium. Nogle
unge vil godt slippe for at være på et gymnasium, hvor der bliver røget og drukket, da de
NDQIºOHHWJUXSSHSUHV0LWIRUVODJRPRƽHQWliggørelse af alkoholpolitik på skolerne er for
at spille op imod den forrige regerings offentliggørelse af karaktergennemsnit. Jeg mener, det er lige så væsentligt at vide, hvad
alkoholpolitikken på skolen er.
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ET GODT GRIN
MINDSKER STRESS
Latteryoga og forsøg med mus i Zoologisk Have. Det har været med til at skabe en
kultur på Gammel Hellerup Gymnasium, hvor lærere og ledelse kan tale åbent om
stress. Initiativet er ét af de i alt 49 projekter, der har fået støtte i forbindelse med
GL’s projekt ”Attraktive Arbejdspladser”.

L

idt mere end hver fjerde lærer følter sig stresset.
Sådan lød en af konklusionerne, da Gammel Hellerup Gymnasium i foråret 2010 gennemførte en undersøgelse af trivslen
blandt lærerne og de øvrige medarbejdere.
”Vi har ikke haft sygemeldinger
på grund af stress i de senere år,
men for mig var det et signal om,
at der er et pres, som vi skal forsøge
at håndtere bedre,” siger Jørgen
Rasmussen, rektor på Gammel
Hellerup Gymnasium.
Sammen satte lærere og ledelse gang i et projekt om
travlhed, stress og forholdet
mellem arbejde og fritid.
Startskuddet lød i august

Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011
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2010, og de sidste aktiviteter foregik
dag snakker mere åbent med hinani maj i år. Formålet var at få sat stress
den og med ledelsen om stress.
på dagsordenen og blive klogere på,
”Det skal ikke forstås sådan, at
hvordan man i fællesskab kan håndtingene kun er sket i det her år. Men
tere og minimere
vi har taget endnu
problemet.
et skridt i den rigtige
Og resultaterne
retning, og nu er det
Vi har fået
i hvert fald tydeligt,
er gode, lyder det
nogle konkrete
at vi har en kultur,
fra både rektor og
værktøjer, vi kan
lærere.
hvor det er helt le”Dels er vi blevet bruge, når vi føler
galt at snakke om
mere opmærkstress,” siger Bodil
somme på de tegn, os pressede.
Thusgaard.
som kan være udAt projektet har
;h]beManl`ZZk]%
ng]^kobl^kb^g`^eldh`b]k·m% fremmet en god komtryk for stress, dels
@Zff^eA^ee^kni@rfgZlbnf
har vi fået nogle
munikation, skyldes
konkrete værktøjer,
blandt andet, at lævi kan bruge, når vi føler os presrere og ledelse har fået et fælles sprog
sede,” fortæller Bodil Thusgaard, der
at tale om stress på – og nye måder
underviser i engelsk og idræt.
at gøre det på, påpeger de.
Dorthe Mondrup, der underviser i
”De aktiviteter, vi har været igennem, har gjort, at vi nu har helt konGDQVNRJƾORVRƾVXSSOHUHU
krete ting at koble snakken op på,”
”Det er blevet tydeligere for os, at
stress kan vise sig på mange forskelforklarer Dorthe Mondrup.
lige måder. Vi er blevet klogere på
både egne og andres reaktioner.”
Stresset eller travl?
Bodil Thusgaard og Dorthe MonGammel Hellerup Gymnasium har
drup har sammen med to kolleger
fået støtte til projektet fra den pulje,
udgjort projektets styregruppe, der i
som Gymnasieskolernes Lærerforsamarbejde med rektor har bestemt
ening har lavet i forbindelse med
”Attraktive Arbejdspladser”. Første
indholdet. De er enige om, at en af
de største gevinster er, at lærerne i
aktivitet var en pædagogisk eftermid-

dag med en af landets førende
stresseksperter, overlæge, dr.med.
%R1HWWHUVWUºP+HUƾNO¨UHUQHVW\U
S§EHJUHEHUQH+YRUQ§UHUPDQVWUHVset, og hvornår har man bare meget
WUDYOW" 'HVXGHQ ƾN GH HQ JHQQHPgang af, hvilke symptomer man skal
være opmærksom på, og hvordan
man skal håndtere det, hvis man begynder at nærme sig noget, der ligner
stress.
”Bo Netterstrøm gjorde det tydeligt, at arbejdsliv og fritid er tæt forbundet. Stress er en kompleks størrelse og er ofte en kombination af
både arbejdsmæssige og private faktorer,” fortæller Bodil Thusgaard.
En måned senere gik turen til
Zoologisk Have i København. 40 lærere deltog i arrangementet, der var
frivilligt. Lederen af skoletjenesten
fortalte, hvordan dyr reagerer, når
de er stressede, og at over- og understimulering, støj og for mange
dyr sammen på lidt plads er nogle
af de faktorer, der udløser stress hos
dyr. Bagefter lavede lærerne adfærdsforsøg med mus.
”Det var både sjovt og lærerigt.
Pointen er, at der er en ret stor overførselsværdi. Dyrenes adfærd –

SKOLE: Gammel Hellerup
Gymnasium
PROJEKTOMRÅDE:
Forholdet mellem arbejde
og fritid

blandt andet deres overspringshandlinger – er som et spejl på, hvad vi
mennesker gør,” siger Dorthe Mondrup.
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FORMÅL: Hvordan kan
lærere og ledelse i fællesskab håndtere og
minimere stress?

dingsøvelser, der kan bruges til at
ƿ\WWH IRNXV RJ NRPPH QHG L WHPSR
Det handler om at være i nuet. At
kunne lave et roligt
rum, mærke, hvilDet er blevet
Klap og latter
ken sindstilstand
I foråret stod der så tydeligere for os, at
man er i, og så bare
latteryoga på prolade følelsen være.
stress kan vise sig
grammet. Omkring
”Vi vil så gerne
25 lærere havde på mange forskelanalysere os frem
meldt sig til at bruge lige måder.
til løsninger på
en eftermiddag i
alle problemer,
=hkma^Fhg]kni% men følelsesmæsselskab med Hanne
ng]^kobl^kb]Zgldh`_behlh_b%
Gottlieb, der er stif@Zff^eA^ee^kni@rfgZlbnf sige problemer kan
ter af Latterinstitutman ikke analytet. Hun gav dem en smagsprøve på
sere væk ved at bruge sine tanker.
IRUVNHOOLJHODWWHUºYHOVHU)LORVRƾHQHU Der gælder det i stedet om at hvile i
at man ved at grine sammen med
sig selv og være i nuet frem for den
sine kolleger kan lave et stemningsfortid, hvor man havde problemet,”
skift og på den måde bringe sit stresforklarer Bodil Thusgaard, og Dorthe
sniveau ned i hverdagen.
0RQGUXSWLOIºMHU
”Vi skulle for eksempel grine på
”Men det er klart, at det ikke er
kommando i fem minutter og klappe,
noget, man bare lige lærer på et par
mens vi sagde ho-ho-ha-ha-ha. Det
var lidt grænseoverskridende, men
det gav en rigtig god stemning,” siger
Bodil Thusgaard.
Hun viser nogle af øvelserne. Dorthe Mondrup følger trop. Og pludselig er det lille kontor, hvor vi sidder,
fyldt af høje grin og lyden af klappende hænder.
Selvom der var god stemning til
latteryoga-introduktionen, erkender
de, at det ikke var alle lærere, der
var begejstrede for metoden. Nogle
stod helt af.
”Personligt tror jeg på, at det at
grine er en medicin, der virker lige
på stedet. Men det er ikke alle, det
appellerer til,” siger Dorthe Mondrup.
Mindfullness var stressprojektets sidste aktivitet. Også her deltog
FLUND  O¨UHUH GHU ƾN HW LQGEOLN L
forskellige meditations- og afspæn-

TEKST: TINA RASMUSSEN  FOTO: JACOB NIELSEN

 @Zff^eA^ee^kni@rfgZlbnflgZdd^ke·k^k^h`e^]^el^ [^gmhflmk^ll
I
Ì:mmkZdmbo^:k[^c]lieZ]l^kÌ_hkml·mm^kZ]gr^o^c^
Kblldho@rfgZlbnfaZk_ ^m[^]k^lmrki ieZge·`gbg`^g
?hkm·e]^g`h]^ablmhkb^'>ee^kl[ebo^k]^mlo·kmZmmbemk·dd^gr^e·k^k^%lb`^k_k^fmb]l_hkld^k
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LÆS I DETTE TEMA OM GL’S PROJEKT
”ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER”

15

TEMA
timer. Det skal man øve sig på mange
gange. Flere var lidt usikre på, om
det var noget for dem, men ligesom
med latteryogaen kan de lærere, der
kan se muligheder i det, nu arbejde
videre med teknikkerne.”

.YDOLƾFHUHWGHEDW

Rektor Jørgen Rasmussen glæder sig
over udbyttet af projektet. Ligesom
lærerne hæfter han sig ved, at lærere
og ledelse nu har fået et fælles sprog

at tale om stress på, og han mener,
DW GHEDWWHQ HU EOHYHW ŻNYDOLƾFHUHWŻ
af, at alle nu er klogere på, hvad der
er travlhed, og hvad der er stress.
”Vi taler om det på en anden måde
i dag,” siger Jørgen Rasmussen, der
kalder det ”meget vigtigt,” at man
nu holder fast i det fælles sprog.
”Vi skal hele tiden minde hinanGHQ RP GHƾQLWLRQHUQH V§ YL LNNH
ryger tilbage til dengang, hvor man
straks var alvorligt syg, hvis man

følte sig en anelse stresset. Det er
ikke mindst min og samarbejdsudvalgets opgave.”
Det har været en stor styrke, at
stressprojektet har været fælles for
lærere og ledelse, mener han.
”Det er vigtigt, at lærerne oplever
en opmærksomhed og forståelse fra
ledelsens side, så de ikke føler, at de
sidder alene med problemerne,” siger
Jørgen Rasmussen.
Han understreger, at lærere og le-

FORTSAT FOKUS PÅ DEN
GODE ARBEJDSPLADS
GL’s projekt ”Attraktive Arbejdspladser” fortsætter ad nye veje. Nu skal de gode erfaringer
bredes ud til alle skoler.

TEKST: SISKEN LAUGESEN OG TINA RASMUSSEN
Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011
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I

nteressen for projektet ”Attraktive Arbejdspladser” har været stor. 49 gymnasier har indtil videre fået støtte til
lokale projekter. Formand for Gymnasieskolernes Rektorforening Jens Boe Nielsen
er begejstret over interessen. Det samme er
Annette Nordstrøm Hansen, næstformand i
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og
leder af styregruppen for ”Attraktive Arbejdspladser”.
”Det er imponerende med 49 lokale projekter. Samtidig fornemmer vi, at der sker
meget mere end bare det,” siger hun.
Mange skoler har nemlig i større eller mindre grad sat fokus på det attraktive i jobbet
som gymnasielærer uden nødvendigvis at
søge støtte fra den pulje på seks millioner
kroner, som GL har afsat i forbindelse med
”Attraktive Arbejdspladser”.
GL og lederforeningerne startede projektet
tilbage i 2008. De 49 gymnasier, der til dato
har modtaget støtte, har typisk fået mellem
20.000 og 50.000 kroner per projekt. Det
har været et krav, at skolerne har sat fokus
på bestemte områder som for eksempel indƿ\GHOVHNRPPXQLNDWLRQOHGHOVHRJIRUKROdet mellem arbejde og fritid. Fjerde og sidste
mulighed for at søge penge er 1. november,

og dermed nærmer den del af projektet sig
sin afslutning.

Stor interesse for kommunikation

Især kommunikation har været et populært
område. Omvendt er der kun to projekter,
der fokuserer på ledelse. Fordelingen af projekterne har undret styregruppen. Ifølge Annette Nordstrøm Hansen er det ikke alle
emner, der egner sig lige godt til lokale skoleprojekter. Hun peger på, at et emne som
ledelse vil have gavn af at blive varetaget af
en udenforstående forsker i stedet eller som
en del af et større samarbejde på tværs af
ƿHUHVNROHU
Annette Nordstrøm Hansen mener i øvrigt
ikke, at fordelingen af projekterne nødvendigvis afspejler, hvor det er vigtigst at sætte
ind, men at den store interesse for kommunikation nok skyldes, at emnet er umiddelbart lettere at gå til end for eksempel ledelse.
”Det er jo ikke sådan bare lige at skulle
SHJHƾQJUHDGOHGHOVHQŻVLJHUKXQ

Projektet smitter af

Både Annette Nordstrøm Hansen og Jens Boe
Nielsen er enige om, at ”Attraktive Arbejdspladser” er en succes.

”Det øgede fokus på, at gymnasieskolen
er et godt sted at være, er en god modvægt
til mediernes negative vinkel,” siger Jens Boe
Nielsen.
Han mener, at mediernes dækning af gymnasieverdenen i stigende grad minder om
den negative holdning til folkeskolen, hvor
GHUHUVWRUWIRNXVS§XNYDOLƾFHUHWXQGHUYLVning og en misundelsesværdig lang sommerferie. I forbindelse med ”Attraktive Arbejdspladser” har han samtidig oplevet en
mere positiv stemning på lærerværelset.
”Før sad man til nogle møder i pædagogisk
råd med en lidt halvsur gruppe i et hjørne.
Nu er der mere liv og dynamik,” fortæller
Jens Boe Nielsen.
At der generelt er kommet et øget fokus
på blødere værdier som for eksempel anerNHQGHOVHRJLQGƿ\GHOVHKDUJLYHWDQOHGQLQJ
for tillidsrepræsentanterne til at stille krav
om mere attraktive arbejdspladser. Og Annette Nordstrøm Hansen er overbevist om,
at projektet allerede har sat aftryk på hverdagen i de gymnasiale uddannelser. Her
W¨QNHUKXQVSHFLƾNWS§GHQSODQO¨JQLQJVbestemmelse, der kom igennem ved sidste
overenskomstforhandling.

TEMA

delse selvfølgelig også har talt om
stress inden projektet. Det har blandt
andet jævnligt været et emne på møder i samarbejdsudvalget. Men han
er enig med lærerne i, at det nu er
blevet mere legitimt at tale om at
være presset.
”I ledelsen synes jeg, at vi er blevet
mere bevidste om god planlægning.
2P KYDG GHU NDQ DƿDVWH O¨UHUQH L
dagligdagen, og hvordan vi kan tage
hensyn til nyansatte, som især kan

føle sig pressede,” forklarer Gammel
Hellerup-rektoren.
Han mener også, at der er åbnet
mere op for en diskussion af, hvilke
krav det er rimeligt at stille til sig
selv som underviser.
”Nogle lærere har brug for hjælp
til at få sænket overliggeren. Det ser
jeg som en af mine meget vigtige opgaver,” siger Jørgen Rasmussen.
Bodil Thusgaard og Dorthe Mondrup synes, at det er vigtigt at skabe

et miljø, hvor man godt må indrømme, at noget er svært. Hvor alt
ikke behøver at være perfekt, og hvor
det er helt i orden at bede om et godt
råd. Og både de og rektor ser faggruppemøderne som et godt sted til
at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden.
”Det foregår allerede i dag, men
er noget, vi skal blive endnu bedre
til. Ikke mindst i forhold til nye kolleger,” siger Jørgen Rasmussen.

Stadig problemer

Fakta om projektet ”Attraktive
Arbejdspladser”
C,**2cp¶lem[nn_Asgh[mc_meif_lh_mF¶l_lforening (GL) i samarbejde med Gymnasieskolernes Rektorforening, Danske Erhvervsskoler
- Lederne og Lederforeningen for VUC projektet
”Attraktive Arbejdspladser”. Målet er, at lærere
og ledelse i fællesskab får gjort gymnasiet til en
endnu bedre arbejdsplads, så man kan fastholde nuværende lærere og tiltrække nye. Det
er i disse år, hvor et stort generationsskifte er
i gang på lærerværelserne, mere aktuelt end
nogensinde. I løbet af de næste fem år forventer
knap hver fjerde lærer at gå på efterløn eller
pension.
Migf_^cjlid_en_na_hh_g`·ln_=IQCc`ill_n
2009 en undersøgelse af gymnasielærernes
arbejdsforhold. 5.300 lærere svarede på spørgeskemaet. Undersøgelsen viste, at lærerne
især er glade for at formidle deres fag og for
samspillet med eleverne, men at de er utilfredse
med den tid, der er til at udføre arbejdet, balancen mellem arbejde og privatliv og samarbejdet
med ledelsen. Desuden savner de indflydelse,
anerkendelse og en bedre løn.
J^_h\[aaloh^[`m[nn_AFm_emgcffcih_l
kroner til udviklingsprojekter med fokus på
bestemte områder, blandt andet indflydelse,
kommunikation, ledelse og forholdet mellem
arbejde og fritid. Det er et krav, at projekterne
er et samarbejde mellem lærere og ledelse på
den enkelte skole. Indtil videre har 49 projekter
fået støtte. Gymnasierne har typisk fået mellem
20.000 og 50.000 kroner per projekt. Sidste frist
for at søge penge er 1. november 2011.
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Annette Nordstrøm Hansen ser dog stadig
problemer, der skal løses. Hun mener personligt, det er nødvendigt med en indsats for
bedre planlægning. Det er nemlig et problem
på skolerne, at ledelsen laver central styring
og dermed ikke tager højde for, at lærerne er
DNDGHPLNHUHGHUºQVNHULQGƿ\GHOVHS§GHUHV
job og hverdag. Indtil videre har otte skoler
fået støtte til projekter med fokus på organisering og planlægning.
”De lokale projekter giver nogle gode bud
på løsninger, men problemet er ikke løst med
det,” siger Annette Nordstrøm Hansen.
Hun ser gerne, at der inden for det næste
år bliver lavet en opfølgende undersøgelse i
stil med den spørgeskemaundersøgelse, COWI
lavede tilbage i 2009, hvor 5.300 lærere deltog.
”Så vil vi kunne se, hvad der har forandret
sig, og hvor det stadig halter,” siger hun.
Selvom de sidste skoleprojekter snart løber
af stablen, er ”Attraktive Arbejdspladser”
ikke slut. I styregruppen har man netop diskuteret, hvordan man kan arbejde videre med
projektet og dermed fortsætte arbejdet for at
skabe gode arbejdspladser. Det er nødvendigt
for at kunne tiltrække nye lærere. Ikke mindst
fordi knap hver fjerde lærer går på efterløn
eller pension inden for de næste fem år.
”Der er stadig en lang række arbejdsopgaver at tage fat på. Vi overvejer nu, hvordan
vi kan få formidlet erfaringerne fra de mange
skoleprojekter videre,” siger Annette Nordstrøm Hansen.
Styregruppen vil desuden se på, hvordan
man kan følge op på cand.merc. og ph.d.
Helle Heins rapport ”10 bud på fremtidens
attraktive gymnasiale arbejdsplads”, som
hun i sidste måned præsenterede på konferencen ”Attraktive Arbejdspladser – hvad
skal der til?”.
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TEMA

3§5LVVNRY*\PQDVLXPKDUGHI§HW
EHGUHVW\US§SODQO¨JQLQJHQJHQQHP
*/ŸVSURMHNWŻ$WWUDNWLYH$UEHMGVSODGVHUŻ
1XVDPDUEHMGHUO¨UHUHRJOHGHOVH
RPDWVNHPDO¨JJHV§PDQJHVRP
PXOLJWDIO¨UHUQHVDNWLYLWHWHU
HW§ULIRUYHMHQ

PLANLÆGNING PÅ
TEKST: SISKEN LAUGESEN  FOTO: KÅRE VIEMOSE
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3.

g-drengene har kastet med vand
igen. Så rektor på Risskov Gymnasium Gitte Horsbøl har brugt
det meste af dagen på at få dem
til at love at droppe vandkasteriet. Det var
ikke lige planlagt. På gymnasiet i det nordøstlige Aarhus har de ellers ret godt styr på
planlægningen. Specielt efter at de har kørt
et af de lokale skoleprojekter under GL’s projekt ”Attraktive Arbejdspladser”. Men som
UHNWRUVLJHU
”Man kan ikke planlægge sig ud af alt.”
På Risskov Gymnasium har problemer med
planlægningen tidligere resulteret i store
overarbejdspukler for nogle af lærerne. Det
ønskede skolen at komme til livs. Derfor så
Gitte Horsbøl og skolens tillidsrepræsentant,
Annemarie Lerche Sloth, projektet ”Attraktive
Arbejdspladser” som en god mulighed for at
arbejde med problemet. Sammen tilrettelagde
de et lokalt projekt om god planlægning,
VRPGHƾNVWºWWHWLOIUD*/ŸVSXOMH

0LQGUHRYHUDUEHMGH

5LVVNRYVSURMHNWHUVPDOOHUHHQGƿHUHDIGH
andre projekter under ”Attraktive Arbejdspladser”, fordi det især fokuserer på at nedbringe lærernes overarbejde. Ansvaret for,
at lærerne har for meget overarbejde, kan
ikke placeres et enkelt sted. Planlægning
foregår nemlig på forskellige niveauer, afhængig af hvad der skal planlægges. Derfor
tager projektet i Risskov udgangspunkt i
planlægning på både overordnet, fælles og
individuelt niveau.
Skemalægning, skolens kalender og specielt time-fagfordeling er omdrejningspunkter på det overordnede niveau. I den forbindelse blev der afholdt en workshop. Her blev
lærerne inddelt i grupper og diskuterede
temaer som årsplan, skema og planlægning
af elevernes studieretningsprojekt, som samtidig er elementer på det fælles planlægningsniveau. På workshoppen var der desuden fokus på forholdet mellem central

planlægning og decentral planlægning.
”Vi har fundet ud af, at det er en fordel at
have lærerne med i planlægningen. Det er
dem, der har den tætteste føling med, hvad
der kan fungere, og hvad der ikke holder i
længden,” siger Gitte Horsbøl.
Hun har været rektor på Risskov Gymnasium siden 1. marts 2010. Før det var hun
uddannelsesleder på Silkeborg Gymnasium
og talsmand for en stram central styring.
Det er anderledes på Risskov Gymnasium,
hvor en større del af planlægningen er lagt
ud til lærerne.

Overskud til at deltage

Forbedringer af den individuelle planlægning
foregik på en kursusdag med oplæg fra erhvervspsykolog Karen Gaardsmand. Hun gav
lærerne redskaber til at strukturere deres
arbejde med fokus på undervisning i de enkelte fag, rettearbejde og efteruddannelse.
Annemarie Lerche Sloth fortæller, at der

TEMA

SKOLE: Risskov
Gymnasium
PROJEKTOMRÅDE:
God planlægning
FORMÅL: Hvordan kan
lærere og ledelse i
fællesskab planlægge
bedre og dermed undgå
overarbejde?

PROGRAMMET

Lærernes indsigt udnyttes

Overarbejde blandt lærerne var grunden til,
at Risskov Gymnasium søsatte projektet. Afkastet er en mere langsigtet planlægning. Det

vil sige, at alle lærernes aktiviteter i dette
skoleår blev planlagt allerede i april.
”Det er let nok med nogle ting, andet kan
være lidt sværere at planlægge så langt ud i
fremtiden,” fortæller Annemarie Lerche Sloth.
Hun henviser blandt andet til studieturene
i efteråret, der nu skal fastlægges et halvt
år i forvejen. Der er mange ting, der kan
spille ind, som for eksempel graviditet eller
sygdom. Men det har indtil videre ikke været noget problem.
I forhold til time-fagfordelingen er det en
stor fordel for Risskov Gymnasium, at lærerne selv er kommet mere ind over planlægningen. Da Annemarie Lerche Sloth så
det skema, ledelsen havde lagt for hende
tilbage i april, kunne hun med sine 31 års
erfaring se, at det ikke ville komme til at
K¨QJHVDPPHQPHGƾUHNODVVHU'HWUHVXOterede i, at hun nu kun har tre klasser.
”Det ser foreløbigt godt ud. Jeg når helt
sikkert ikke op i nærheden af de 200 over-

arbejdstimer, jeg havde sidste år,” siger hun.
Men det endelige resultat af den langsigtede planlægning er endnu uvist. Projektet
på Risskov Gymnasium startede i foråret, så
det er først ved skoleårets afslutning i juni
næste år, at man kan se, i hvilken grad det
er lykkedes.

Pressede perioder

Rektor og tillidsrepræsentant er enige om,
at planlægning er blevet en større opgave
på Risskov Gymnasium. Annemarie Lerche
Sloth mener, at det vil være en fordel at bruge
ƿHUH NU¨IWHU S§ VNHPDO¨JQLQJHQ GHU LNNH
altid er optimal. Her tænker hun specielt på
naturvidenskabeligt grundforløb, hvor nogle
lærere i perioder har 13-14 moduler á 90
minutter om ugen.
”Der er simpelthen nogle, der går helt ned
på det,” fortæller hun. Det var specielt de
første par år efter den nye reform. I dag ser
det bedre ud.
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har været en god stemning omkring projektet. Det har været frivilligt at deltage, men
alligevel har det tiltrukket omkring 25 lærere. Ifølge tillidsrepræsentanten har mange
af deltagerne været lærere, der plejer at deltage i frivillige arrangementer, og folk, der
i forvejen har funktioner på skolen. Det er
ikke nødvendigvis dem, der har mest brug
for hjælp til bedre planlægning, erkender
Annemarie Lerche Sloth.
”Det kræver overskud at deltage i sådan
et projekt. Nogle har det, andre har det bare
ikke,” siger hun og fortæller endvidere, at
der var en overvægt af kvindelige lærere til
kurset om individuel planlægning, mens
workshoppen tiltrak lige mange mænd og
kvinder.
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TEMA
”Vi garvede, vi ved, vi kan sige fra, hvis
det bliver for meget. Men det er ikke let for
de nye lærere,” konstaterer hun.
Gymnasiereformen får det meste af skylden for planlægningsproblemerne. Det er
blevet svært at fordele arbejdsmængden
ligeligt over året, fordi for eksempel grundforløbene, som ordet antyder, skal danne
grundlag for den videre undervisning. Derfor kommer grundforløbene meget koncentreret i starten af skoleåret, hvilket giver
en skæv arbejdsfordeling.
”Det kan godt være, man ved, der kommer ro på igen i foråret, det kan man bare
ikke overleve på her og nu,” siger tillidsrepræsentanten og understreger vigtigheden af både individuel og fælles planlægning. Omvendt kan det også være et
problem i en ellers rolig tid, hvis man har
udsigt til en meget presset periode, fortæller hun.

Ikke alt kan planlægges

Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011
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Projektet med fokus på god planlægning
løb over tre måneder i foråret, men det slutter ikke her.
”Jeg ved ikke, om Risskov Gymnasium
er blevet en mere attraktiv arbejdsplads.
Vores planlægningsproblemer var ikke nogen katastrofe før, nok mere ’en sten i
VNRHQŸ VRP YL QX KDU ƾOHW NDQWHUQH S§Ż
lyder det fra rektor.
Hun mener, ”Attraktive Arbejdspladser”
har været med til at sætte et fokus, som de
i Risskov vil arbejde videre med, og måske
vil de en dag blive i stand til at ryste stenen
helt ud af skoen.
”Vi har stadig ikke fundet sandheden,”
siger Annemarie Lerche Slot. Hun har også
HQIRUQHPPHOVHDIDWƿHUHDIO¨UHUQHKDU
taget projektet til sig og arbejder videre
med at organisere en bedre planlægning.
I bund og grund handler det om at få så
mange aktiviteter som muligt skemalagt
på forhånd, så lærerne får et bedre overblik
over deres arbejdsår. Samtidig er det vigtigt
at tage højde for lærernes frihed til selv at
planlægge.
”Vi vil heller ikke have så rigidt et syVWHP DW GHU LNNH HU SODGV WLO DW ƿ\WWH HW
komma,” siger rektor.
,GDJEOHYGHUƿ\WWHWHWNRPPDIRUKHQGHV
eget vedkommende. På grund af vandkampene mellem eleverne røg Gitte Horsbøls
planlægning i vasken.

FORTÆL
DEN
GODE
HISTORIE
Der bliver kamp om akademikerne i fremtiden. For at tiltrække nye lærere skal gymnasierne fremstå som en arbejdsplads
med tydelige værdier, og hvor man som medarbejder kan få
følelsen af at gøre en forskel, siger fremtidsforsker.

F

remtidens medarbejdere vil have
en unik arbejdsplads. De ønsker
at arbejde et sted med en historie.
Det gælder også for gymnasielærere. Hvis landets gymnasier skal tiltrække nye lærere, bliver det derfor en
vigtig faktor, at hvert enkelt gymnasium
har en særlig identitet, siger fremtidsforsker Anne-Marie Dahl.
Måske satser man på sprog, sport eller
innovation? Måske er man et grønt gymnasium med fokus på økologi? Måske
samarbejder man med gymnasieklasser
i USA, eller måske løber lærergruppen
Stockholm Marathon hvert år?
”Det afgørende er, at man står for noget.
At man har nogle særlige værdier og tydeligt viser, hvad man prioriterer. Det
handler om at skille sig ud,” siger hun.
/DQGHWV J\PQDVLHU EHƾQGHU VLJ L ºMHblikket midt i et stort generationsskifte.
Efter mange år med en lille udskiftning
på lærerværelserne er situationen i dag
den, at halvdelen af lærerne har mere end
25 års anciennitet, mens en fjerdedel har
mindre end tre års anciennitet. I løbet af

de kommende fem år forventer knap hver
fjerde lærer at gå på efterløn eller pension.
Og opgaven med at tiltrække et stort antal nye lærere i fremtiden bliver ikke lettere af, at akademikere bliver en mangelvare.
”Der bliver kamp om de gode medarbejdere, så hvert enkelt gymnasium bliver
QºGW WLO DW ƾQGH XG DI KYDG GHU VNDO WLO
for at blive en attraktiv arbejdsplads. Man
kan ikke bare gøre, som man plejer,” siger
Anne-Marie Dahl.

Genvind faglig stolthed

Fremtidens medarbejdere går desuden
efter et job, som giver dem følelsen af, at
de ”gør en forskel”, og på det punkt har
gymnasierne gode kort på hånden, vurderer Anne-Marie Dahl. Men det kræver,
at gymnasielærerne genvinder deres faglige stolthed. Det kan godt være, at de
oplever, at respekten for lærergerningen
er dalet. Både fra politisk hold – i form
af reformer, øget kontrol og centrale evalueringer – og fra befolkningen generelt.
Men i stedet for at se sig selv som ofre

TEMA

Skal man tiltrække
folk, skal man i virkeligheden også vise dem, at
de kan slippe væk igen.

:GG>&F:KB>=:AE

Som legoklodser

Anne-Marie Dahl sammenligner den

måde, som medarbejdere i fremtiden vil
stykke deres karriere sammen på, med at
sætte legoklodser oven på hinanden.
”Måske vil man være gymnasielærer i
tre år, lave noget andet i et par år og så
vende tilbage. Muligheden for at springe
til noget andet, hvis man får lyst, er et
centralt punkt.”
Hun mener, at det i den forbindelse er
vigtigt, at gymnasierne har et godt netværk med andre uddannelsesinstitutioner
og virksomheder både herhjemme og i
udlandet.
”Jeg kan sagtens forestille mig, at lærere for eksempel tager på udveksling i
en virksomhed i par år,” siger Anne-Marie Dahl, der tror, at man fremover også
vil se gymnasielærere, der underviser tre
dage om ugen og har et job inden for det
private erhvervsliv de to øvrige dage.
Endelig handler glade og tilfredse medarbejdere om, at man ikke vil have et arbejde, der slider én ned. Man vil gerne
udvikle sig fagligt, hvilket blandt andet
betyder, at man vil have mulighed for at
komme på efteruddannelseskurser, men
man vil i lige så høj grad føle, at man er
på en arbejdsplads, hvor man kan udvikle
sig som et helt menneske.
”Der vil blive lagt mere og mere vægt
S§ ƿHNVLELOLWHW 0DQ YLO KDYH PXOLJKHG
for at tage orlov i tre måneder, hvis man
for eksempel har brug for at rejse med sin
familie,” siger Anne-Marie Dahl.
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VNDO O¨UHUQH JºUH PHUH IRU DW SURƾOHUH
deres profession.
”Lærerne skal blive bedre til at fortælle
den gode historie. At man som gymnasielærer har et vigtigt arbejde og bidrager
til samfundet. At det i den grad er meningsfuldt arbejde at uddanne fremtidens
unge,” siger Anne-Marie Dahl, der også
ƾQGHU GHW RSODJW DW J\PQDVLHUQH VO§U
meget mere på muligheden for fordybelse
i fagene og tæt samarbejde med kompetente fagkolleger.
Endvidere vil fremtidens medarbejdere
lægge vægt på, at de hele tiden kan udvikle sig og har mulighed for videreuddannelse.
”De vil for alt i verden ikke stå stille,”
siger Anne-Marie Dahl.
Hun opfordrer derfor gymnasierne til
at tydeliggøre, at et job som gymnasielærer ikke nødvendigvis er en ansættelse
for livet. Det er den opfattelse, mange
unge kandidater fra universiteterne har
i dag.
”Selvfølgelig er der nogle, der gerne vil
være gymnasielærere hele deres karriere.
Men sådan behøver det ikke at være. Der
er mange andre muligheder. Skal man
tiltrække folk, skal man i virkeligheden
også vise dem, at de kan slippe væk igen,”
lyder det fra fremtidsforskeren.

TEKST: TINA RASMUSSEN

Født 1960, er fremtidsforsker og
driver sin egen virksomhed, Futuria.
Rådgiver, holder foredrag og afholder
workshopper om fremtidstendenser
i mange forskellige brancher og virksomheder. Emnerne er blandt andet
fremtidens arbejdsmarked, kompetencer, rekruttering og fastholdelse.
Er uddannet cand.scient.pol. med
sidefag i psykologi og har tidligere
været ansat på blandt andet Instituttet for Fremtidsforskning. Forfatter
til ”Popstars-generationen – nutidens
unge – fremtidens arbejdskraft” og
”Genveje til fremtiden – fremtidsforskning som værktøj i virksomheden”.

:gg^&FZkb^=Zae%_k^fmb]l_hkld^k
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ANNONCE

Årsberetning for

MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE
2010-2011

Ledigheden stadig høj, men humanisternes er faldet de
sidste fem år
I første kvartal af 2011 lå ledigheden blandt MA’s medlemmer noget højere end i både 2010 og 2009. De seneste tal
for juni og juli måned tyder dog på en anden tendens. Juni
er på niveau med 2010 (begge 6,5 procents ledighed), og
julis ledighedsprocent ligger med 6,7 under 2010, hvor den
var på 7,2.
Kigger vi på ledigheden blandt humanister de sidste fem år,
er det glædeligt at kunne konstatere, at de humanistiske faggrupper har fået fodfæste og er blevet efterspurgte på arbejdsmarkedet. Virksomhederne har fået øje på humanisternes evne til at bestride utraditionelle job og er ikke længere
tilbageholdende med at ansætte højtuddannede.
Politisk har der været bred opbakning til en såkaldt ”ungepakke” målrettet den alt for høje dimittendledighed. Den
meget populære Videnpilotordning videreføres, Akademikerkampagnen fra 2004-2007 genoplives, og et nyt tiltag
om kompetenceudvikling indføres. I alt beskæftigelsespolitiske tiltag for 7 mio. kr.
Konsekvenser af dagpengeforliget
Også med den nye regering forventer vi alvorlige forringelser af dagpengeperioden. Snart kan de første ryge over på
den meget ringere kontanthjælp. MA følger udviklingen meget nøje og vil udvikle særlige tilbud til de udsatte.
Et overset forhold er også, at genoptjeningskravet er strammet gevaldigt. Før var det på 962 timer, nu svarer det til et
fuldtidsarbejde på 1.924 timer. Det er altså blevet markant
sværere at komme tilbage i dagpengesystemet.
MA’s serviceholdning
Sekretariatet arbejder løbende med at forbedre servicen.
Den har absolut topprioritet. I februar måned 2011 indførte MA et nyt administrativt system, som har udfordret os i
indkøringsperioden og desværre givet længere sagsbehandlingstider. Bestyrelsen anser det for meget vigtigt, at det nye
system nu lægger grunden for automatiseringer og effektiviseringer til gavn for medlemmerne.
Nøgleordene i medlemskontakten er i ’øjenhøjde’ og ’til kanten’. Noget MA også af mange får ros for at praktisere. Vi
skal møde medlemmerne med vores faglige ekspertise dér,
hvor de er, og udfordre et arbejdsmarkedspolitisk systems
regler, hvor vi kan.
Vi fortsætter med at indhente tilbagemeldinger fra medlemmerne ad ﬂere forskellige kanaler: Ris og ros på hjemmesiden,
evalueringer af kurser i MAJob, måling af telefonbetjening

m.m. Vi har lige gennemført en såkaldt tilvalgsanalyse for at
blive klogere på nye medlemmers valg af MA: Hvilke informationskilder har haft betydning for deres valg, og hvordan
har de oplevet deres første tid i MA? Tre af hovedresultaterne
viser, at 78 % vil anbefale MA til andre, 79 % mener, de er
kommet i det rigtige faglige fællesskab, og 83 % er sikker
på, at MA vil være på deres side, hvis de skulle blive ledige.
MA har fået rigtig mange nye studiemedlemmer – velkommen til dem. Det gratis studiemedlemskab giver bl.a. mulighed for at trække på vores konsulenter og for at deltage i
MA’s mange arrangementer.
MA styrker indsatsen som medlemmets advokat
Kritikken af anden aktørerne har været massiv. Både blandt
MA’s medlemmer i nyhedsbrevet MA-Nyt og i offentligheden. Beskæftigelsesministeren ser også ud til at have taget
kritikken til sig, men der er ikke sket afgørende ændringer
af vilkårene og kvalitetskontrollen med udbyderne på markedet.
MA vil lancere et nyt site, Bedøm anden aktør, hvor medlemmerne kan fortælle om deres konkrete erfaringer og på
denne måde hjælpe andre ledige i deres valg. Forhåbentligt
vil sitet også give anledning til, at aktørerne forbedrer deres
indsats, så det bliver en reel hjælp til de ledige og ikke blot
en kassetænkning, der skal få så mange som muligt igennem
systemet.
Sitet vil være en naturlig forlængelse af MA’s årlige kvantitative undersøgelse af anden aktør og vores rolle som medlemmets advokat over for jobcentre og anden aktører. Vi har allerede hjulpet mange medlemmer, der er kommet i klemme
i systemet på ﬂere måder eller er blevet direkte fejlinformeret
af anden aktør.
Bestyrelsesvalget november 2010
Fire lister har gennem ﬂere år opstillet til MA’s bestyrelse på
syv medlemmer. På Tværs-listen valgte ikke at genopstille
denne gang. Frederik Dehlholm, DM-listen, fortsætter som
formand med Einar Carstensen, GL-listen, som næstformand.
Ny på GL-listen er Sigrid Jørgensen, MP Pensions formand,
og nye på DM-listen er Jakob Buhl og Kitt Johansen. Medlemmerne i centrum-listen repræsenteres fortsat af Per Clausen
og Susanne Flydtkjær.
Samarbejdet i magisterfamilien skal styrkes. Den fælles platform rettet mod studerende og nyuddannede, Candportalen, bliver hele tiden udbygget blandt andet med en unik,
landsdækkende statistik: Hvilke stillinger får andre med den
samme uddannelsesbaggrund som mig?

Aldersdiskrimination
MA var sidste år initiativtager til at rejse problematikken om,
at man efter 65 år ikke længere kan være forsikret i en akasse, selv om man fortsætter på arbejdsmarkedet. Sagen
har ført til samarbejde med både Ældre Sagen og AK-Samvirke, a-kassernes brancheorganisation, og efter sommeren
har spørgsmålet fået politisk bevågenhed hos en række politikere, der ﬁnder reglen forældet og ude af trit med ønsket
om at skabe ﬂest mulige incitamenter til at få folk til at blive
længere på arbejdsmarkedet.
Beskæftigelsesministeren, Inger Støjberg, har tidligere blankt
afvist at ændre reglen, men mener nu, at den kan hæves i
takt med pensionsalderen. Det løser dog ikke det fundamentale ved en aldersdiskriminerende regel.
Hvor ender efterlønnen?
Usikkerheden omkring efterlønsreformens videre politiske
skæbne har fået både MA og andre a-kasser til at råde medlemmerne til ikke at framelde sig ordningen, da pengene aldrig vil være spildt.
Gennemføres reformen i sin foreslåede skikkelse, bliver der
tale om forringelser, der især vil ramme højtuddannede. Den
højere efterlønsalder, den kortere periode med efterløn og
fradraget for pensioner betyder, at stort set alle, der betaler

til efterlønsordningen, vil få en meget forringet efterlønsudbetaling i forhold til de nugældende regler, men mange
højtuddannedes muligheder for at gå på efterløn forringes
yderligere, da reformens såkaldte ”sociale proﬁl” i form af
beregningsgrundlaget for modregningen i pension øges fra
60 % til 80 % af pensionsformuen. Bundfradraget bortfalder,
og får man en arbejdsmarkedspension løbende udbetalt, fradrages denne med 64 % mod 50 % i dag.
MA-Nyt – et nyt nyhedsbrev
MA’s nye elektroniske nyhedsbrev, MA-Nyt, startede december 2010 og har som ambition en udgivelsesfrekvens på otte
numre om året. Det sendes ud til alle medlemmer, som MA
har mail-adresser på. I forhold til andre gængse nyhedsbreve
kan vi se, at vi ligger pænt over gennemsnittet, når vi måler
antal læsere.
Med mulighed for kommentarer til de enkelte artikler er nyhedsbrevet blevet omdrejningspunkt for medlemsdebatter.
Især debatten om anden aktør har fået medlemmerne til tasterne.
Videre ad digitaliseringssporet
Tre a-kasser står nu bag en fælles it-drift med de nødvendige
muskler til fortsat udvikling. Det er foruden MA, Min A-kasse
og AJKS.
2012 vil byde på en omfattende videreudvikling af selvbetjeningen. Endnu ﬂere funktioner tilføjes, ﬂere blanketter gøres
elektroniske, og vi vil implementere nyt fælles design.

Generalforsamling 2011
Lørdag den 26. november er der generalforsamling kl. 14 i
MA’s lokaler i København, Mimersgade 47.
Du kan sende forslag til dagsorden til rjo@ma-kasse.dk senest
ﬁre uger før. Du kan få tilsendt generalforsamlingsmaterialet.
Skriv til rjo@ma-kasse.dk eller ring 35 86 68 49.
MA yder tilskud til transport til og fra generalforsamlingen
og byder på en lille forfriskning. Alle medlemmer af MA er
velkomne.

MA-NYT.DK

ANNONCE

Vi arbejder videre med tættere kontakt til GL’s og DM’s tillidsrepræsentanter, så de er bedre klædt på til at informere
medlemmerne om arbejdsløshedsforsikring og efterløn.
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TEKST: MORTEN JEST  FOTO: KÅRE VIEMOSE

Den Europæiske Sprogdag fejrede i september 10 års
jubilæum. Dagen sætter fokus på den sproglige mangfoldighed i Europa og skal opmuntre unge til at lære
fremmedsprog. I Danmark blev dagen blandt andet fejret
med raptekst-konkurrencer og rap-koncerter i både
København og i Aarhus.
Over 2.200 elever fra folkeskoler og gymnasier havde
tilmeldt sig konkurrencen og koncerterne og skrevet
tekst til en rapsang på fransk, tysk eller spansk.
På billedet er det elever fra Langkær Gymnasium, der
vandt en af sessionerne i Aarhus med deres rap på tysk.

TEKSTT: LARS AARØE
Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011
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Drengene dumper
i matematik
'HUKDUWLGOLJHUHY¨UHWIRNXVS§DWƿHUHSLJHUVNXOOHKM¨OSHVLQGLGHQPDWHPDWLVNH
YHUGHQ0HQLJ\PQDVLHWHUGHWOLJHRPYHQGW3LJHUI§UPHJHWEHGUHNDUDNWHUHU
end drenge, og drenge dumper i hobetal.
TEKST: MALENE ROMME-MØLBY  ILLUSTRATION: RUNA STEPPINGE
Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011
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P

igerne er bedre end drengene – til
matematik i gymnasiet. Generelt
får drengene gennem grundskolen
højere karakterer i matematik ved
afgangseksamen og bedre placering ved
internationale test som PISA og TIMSS. Men
når eleverne kommer i gymnasiet, skifter
rollerne. Pludselig får pigerne højere karakterer end drengene både i skriftlig og mundtlig matematik. En tredjedel af drengene
dumper i matematik på B-niveau. Kun en
femtedel af pigerne dumper. Resultaterne
undrede Undervisningsministeriet, som derfor tog initiativ til at få en gruppe forskere
til at undersøge det nærmere. Det blev til
undersøgelsen ”Gymnasiets drenge – matematikfagets drenge,” som Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet
RƽHQWOLJJMRUGHIRUQ\OLJ/HNWRU/DUV8OULNVHQ
har haft ansvaret for projektet. Han understreger, at undersøgelsen har karakter af at
være et pilotprojekt. Den kan derfor ikke
sige noget endeligt eller entydigt om, hvorfor drenge klarer sig dårligere end piger. Men
den peger på nogle sandsynlige forklaringer,
som bør undersøges nærmere, og områder,
hvor udviklingsarbejde kan have en positiv
HƽHNW'HWUHRPU§GHUVRPNDQKDYHLQGƿ\delse på drengenes dårligere matematiske
præstationer, er fagets indhold, undervisningens form og elevernes indstilling til
skolearbejdet.
8QGHUVºJHOVHQYLVHUDWƾUHXGDIWLGUHQJH

Læs ”Gymnasiets drenge –
matematikfagets drenge” på
www.emu.dk

VRPƾNNDUDNWHUHQRWWHHIWHUGHQJDPOHVNDOD
til grundskolens afgangseksamen i skriftlig
matematik, dumpede til den skriftlige eksamen i matematik på B-niveau i gymnasiet.
Det hæfter Lars Ulriksen sig især ved.
”Det er meget overraskende, at en middelkarakter som otte i folkeskolen giver så
høj en dumpeprocent for drengene,” siger
han.
Han undrer sig over, hvorfor rollerne i
matematik skifter i gymnasiet. Andre undersøgelser har vist, at drengene ikke generelt
er dårligere end pigerne i gymnasiet. For
eksempel i engelsk er drengene bedre end
pigerne. Derfor kan man ikke drage den
simple konklusion, at gymnasiet bare er mest
egnet til piger, pointerer han.
”Det ser ud, som om man har et kæmpe
behov for at afstemme antagelser og forventninger. Lærere fra begge sider af overgangen
bør nok gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man kan ruste drenge bedre til matematik i gymnasiet,” siger Lars Ulriksen.
Han gætter på, at overgangen fra grundskole til gymnasium i matematik især kaUDNWHULVHUHVDIWRWLQJ
”Arbejdspresset øges, og indholdet er muligvis også mindre intuitivt. Derfor er der
behov for, at man sætter sig ind i matematik
på en anden måde end i grundskolen,” siger
han.

Kønsroller og læringsstile

'HW KDU LNNH Y¨UHW PXOLJW DW ƾQGH IUHP WLO
HWPºQVWHUPHGKHQV\QWLOVSHFLƾNNHPDWHmatiske emneområder, som pigerne klarer
bedre end drengene eller omvendt. Men i
interviewene giver både drenge og piger udtryk for, at der sker en ændring i krav til
elevernes arbejdsindsats fra grundskolen til
gymnasiet. Både elever og lærere mener, at

SLJHUHUPHUHƿLWWLJHRJRPK\JJHOLJH
”Vi ved fra tidligere forskning, at pigerne
QRN ODYHU ƿHUH OHNWLHU HQG GUHQJHQH +YLV
drengene har kunnet klare matematik i folkeskolen uden at lave noget særligt, så kommer de hurtigt bagefter i gymnasiet,” siger
Lars Ulriksen.
Han understreger, at han ikke
mener, at drengene er
GRYQH RJ SLJHUQH ƿLWtige. Men at pigerne
nok agerer i forhold til
den socialt producerede
forestilling om, hvordan en rigtig pige opfører sig. Ligesom drengene opfører sig på en
måde, som de bliver bekræftet i både i og uden
for skolen. Måden passer
bare dårligt til den arbejdsdisciplin og arbejdsform, som
gymnasieskolen
forudsætter.
Umiddelbart kan
det

+YLVGUHQJHQHKDU
NXQQHWNODUHPDWHPDWLNL
IRONHVNROHQXGHQDWODYH
QRJHWV¨UOLJWV§NRPPHUGH
KXUWLJWEDJHIWHULJ\PQDVLHW
EZklNekbdl^g%e^dmhk%Bglmbmnm_hkGZmnk&
_Z`^g^l=b]Zdmbd%D¸[^gaZoglNgbo^klbm^m

måske virke som noget, skoler og lærere
ikke kan gøre noget ved.
”Men skolen og lærerne kan godt arbejde bevidst med, hvilken elevadfærd
og kønsrollemønster som de giver positiv
feedback,” siger Lars Ulriksen.
Og så skal lærerne være mere eksplicitte med at forklare især drengene i
starten, hvad de forventer af dem,
hvad de skal lave af lektier, og hvorfor og hvordan de skal forberede
lektierne.

Læringsstile

Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011

Undersøgelsen tegner et billede af en
matematikundervisning, der ofte tilretWHO¨JJHVHIWHUGHQIDVWHVNDEHORQWHRULgennemgang af læreren ved tavlen og
eksempeltræning af eleverne. Forskerne
i undersøgelsen betoner vigtigheden af
at udvikle måder, hvorpå læreren kan få
bedre indsigt i, hvad eleverne har af viden og kompetencer. Og så bør lærerne
afprøve forskellige undervisningsformer,
da de måske kan appellere til flere
drenge.
Lars Ulriksen er forbeholden over for
læringsstile som et samlet teoretiske begreb. Men han ved fra sin forskning om
gymnasiefremmede unge, at nogle gymnasielærere har fundet inspiration fra
læringsstile til at skabe en større variation af arbejdsformer.
”Hvis læringsstiltænkningen kan få
lærerne til at bruge elevaktiverende, undersøgende og varierende arbejdsformer,
V§ ƾQW PHG PLJ 'HW VSULQJHQGH SXQNW
er at fange eleverne, så de selv får engagement til at arbejde med matematikken,”
siger han.
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Undervisningen skal
gøre plads til drengene
TEKST: MALENE ROMME-MØLBY  ILLUSTRATION: RUNA STEPPINGE
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Der skal en del didaktiske
overvejelser til, når man
skal målrette matematikundervisningen både til
drenge og piger, fortæller
IRUPDQGHQIRU0DWHPDWLNlærerforeningen.

D

renge og piger er vidt forskellige
– også i matematik. Det har lærer
Olav Lyndrup i hovedet, når han
planlægger matematiktimerne på
Nykøbing Katedralskole.
”Jeg kan sagtens genkende undersøgelsens
resultater fra min egen hverdag. Hvis jeg
ikke sørger for overskuelige mål, fra jeg møder matematikklassen, så taber jeg rigtig
mange drenge,” siger Olav Lyndrup, der også
er formand for Matematiklærerforeningen.

Når han møder en ny matematikklasse,
starter han med at gøre det klart, hvad de
skal kunne i faget. Han sørger for at få lemmet drengene ind i det faglige matematiske
univers og få dem til at lave lektier ved hele
tiden at synliggøre og udvikle klassens faglige mål. Han bruger ofte hurtige test.
”Test er jo gode til at vise eleverne, hvad
de skal kunne. Men de giver også læreren
en indsigt i, hvor eleverne er i forhold til et
emne. Og så er test jo et fantastisk konkurrencemoment, som kan fange mange drenge,”
siger han.
Hvis man ikke får eleverne med i matematikken fra starten, så er der stor fare for,
at det kan være svært at indhente.
”Hvis læreren bare forventer, at alle kan
følge med, så er faren, at hvor nogle elever
og måske især pigerne begynder at bygge et
korthus op af matematik, så kan drengenes
korthus falde sammen, når de indser, hvor
langt bagefter de er kommet,” fortæller Olav
Lyndrup.
Han oplever ofte, at hvor pigerne kan være
mere systematiske og måske nogle gange
foretrækker at få en formel, så er en del
drenge mere intuitive. De kan bedre få hul
på de matematiske formler, når de konstruerer sig frem. Tidligere skete det med passer
og lineal, men nu kan det også gøres med
et godt matematikprogram til computeren.
Selve konstruktionen indeholder en logisk
trin for trin-opbygning, som Olav Lyndrup
har erfaret, at en del drenge godt kan lide.
Olav Lyndrup arbejder meget med temaorganisering og at lave historier, før
han begynder på det teoretiske. Det
kan for eksempel være at lade eleverne måle deres kondital for sidenhen at lade dem bygge videre på det
teoretiske ved hjælp af de indsamlede tal eller fakta.
”Der er simpelthen ikke noget

Gymnasieskolen har spurgt to elever om matematik B

Katrine Riisberg Didriksen

Mads Faarup.

+'`&^e^oi Lbed^[hk`@rfgZlbnf'
FZm^fZmbdi ;&gbo^Zn'

,'`&^e^oi Lbed^[hk`@rfgZlbnf'
AZo]^fZm^fZmbdi ;&gbo^Zn*'h`+'`'

Aohk]ZgaZk]nhie^o^m
ho^k`Zg`^g_kZfZm^fZmbdb_hed^ldhe^gmbe
`rfgZlb^m8
”Jeg synes ikke, at der har
været den store forskel
fra 10. klasse til 1.g. Men
her i 2.g er det blevet
væsentlig sværere, hvor vi lærer en masse nyt,
som jeg aldrig har hørt om før.”

Aohk]ZgaZk]nhie^o^mho^k`Zg`^g_kZfZm^fZmbdb_hed^ldhe^gmbe`rfgZlb^m8
”I starten var matematik det
samme, men pludselig gik det
stærkt, og der var meget nyt.
Jeg synes, at det er det fag, hvor
der er størst spring fra niveauet
i folkeskolen til det gymnasiale niveau. Det var det fag
i 2.g, jeg havde flest vanskeligheder med, selvom det
var det, som jeg gav mest opmærksomhed.”

Aohk]Zgobe]ndZkZdm^kbl^k^ng]^koblgbg`l_hkf^gbfZm^fZmbd8
”Vores lærer er god til at undervise på forskellige måder. Nogle gange er det tavleundervisning, andre gange skal vi arbejde i grupper. Det
er vildt rart, at hun varierer undervisningen så
meget, så det ikke bliver for tungt.”
DZg]n`^gd^g]^[bee^]^mZ_%Zmib`^k^k
[^]k^^g]]k^g`^bfZm^fZmbd8
”Ja, men vi har nu også nogle dygtige drenge
i klassen. Men pigerne er mere flittige og gør
mere ud af de skriftlige afleveringer og at læse
lektier i forhold til drengene. Det er nok vores
fordel, at vi er grundige med lektierne, for
ellers er det svært at følge med.”

mere dræbende end at indlede et tema med en teoretisk fremstilling, hvorefter
læreren afslutter med at
gøre opmærksom på, at
man den næste måned skal
arbejde med brøker,” griner
Olav Lyndrup.

Aohk]Zgobe]ndZkZdm^kbl^k^ng]^koblgbg`l_hkf^g
bfZm^fZmbd8
”Variationen i vores undervisning var regelmæssig
– der var andre fag, hvor det var meget mere tavleundervisning. Vi startede ofte ud med, at vi havde fem
minutter til at løse en opgave på tavlen, og så var vi
ligesom alle sammen i gang.
DZg]n`^gd^g]^[bee^]^mZ_%Zmib`^k^k[^]k^^g]
]k^g`^bfZm^fZmbd8
”Jeg genkender tydeligt billedet af, at piger er bedre
end drenge i matematik. Sådan var det nemlig også i
vores klasse. Det er også tydeligt at se i 3.g, hvem der
er fortsat på matematik A-niveau: Der er én dreng og
syv piger.

+YLVYLVNDO
XGOLJQHIRUVNHOOHQS§
GUHQJHQHRJSLJHUQHL
matematik i gymnasiet,
VNDOYLIRUWVDWXGYLGH
RJVXSSOHUHYRUHV
GLGDNWLVNHLQGVLJWL
E§GHGUHQJHRJSLJHU

holdes. Men når projekter stopper, så er det
ikke altid, at skolerne har lyst til at bruge
ressourcer på et fast løbende samarbejde,”
siger han.
Han kunne også godt tænke sig sparring
med andre matematiklærere om, hvordan
man planlægger og strukturerer matematik
på de forskellige niveauer. Fagdidaktiske
kurser står også højt på hans ønskeliste. For
det er ikke ligegyldigt, hvordan læreren planlægger faget, og der er stor forskel på, hvordan man kan undervise i matematik på A- og
B-niveau.
”Hvis vi skal udligne forskellen på drengene og pigerne i matematik i gymnasiet,
skal vi fortsat udvide og supplere vores didaktiske indsigt i både drenge og piger,”
siger Olav Lyndrup.

Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011

ideer til at variere
matematikundervisningen, så savner
han vidensdeling og
samarbejde med folkeskolelærere.
HeZoErg]kni%_hkfZg]%
”Jeg kender jo
FZm^fZmbde·k^k_hk^gbg`^g
ikke meget til, hvad
der foregår i grundBehov for didaktisk supplering
skolen. Et samarbejde ville ruste mig bedre
7LODƿHYHULQJHUNDQGHWRJV§JRGWEHWDOHVLJ til at målrette undervisningen,” forklarer
at åbne mulighederne for eleverne. Olav
han.
Lyndrup har med succes ladet eleverne afHan har tidligere været med i et projekt,
OHYHUHE§GHVRPHQOLOOHƾOPRJVRPSRGFDVW
der skulle skabe indsigt og viden for både
”Når det handler om nye medier, så er
gymnasie- og folkeskolelærere. Det var medrengene langt fremme. Og hvis de synes,
get lærerigt og med til at skabe forståelse og
DW GHW HU VMRYW DW ODYH HQ ƾOP V§ RSIDWWHV forventningsafstemning.
DƿHYHULQJHULNNHV§WU¨OVHŻVLJHUKDQ
”Problemet er bare, at projektet mellem
På trods af at Olav Lyndrup er fuld af gode
folkeskolen og gymnasiet helst skal vedlige-
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Sikke noget pølsesnak! kan man tænke, når folk
lider af ureflekteret munddiarré. Selve udtrykket
”pølsesnak” har faktisk en smule med pølser at gøre, da det udspringer af den
gamle talemåde: ”Han taler som en kødpølse, der er åben i begge ender.” Underforstået, at indholdet flyder ud af pølsen, som vås gør ud af et sludrechatol.

Sprognørden
o

SKEMAFRI

TEKST: RIKKE HØM JENSEN OG MORTEN JEST

Go-go-Gadget!
g

Ammestuen
e

USB-massøren er et vibrerende vidunder til
kærlig pleje af dine tyngede computerskuldre.
For sølle 79 kroner kan du blive møffet godt og
grundigt igennem uden skingre brokscenarier
og massagegæld til ægtefællen. Stik blot den
flade massagebolds USB-stik ind i computerens
USB-indgang. Tryk den rystende tingest let mod
trængende kropsdele. Voila!
Spændingsfrie
lemmer!

Kigger din slatne basilikumplante bebrejdende på dig fra
potten i køkkenvinduet? Tricket, til
at forvandle en suicidal krydderurt
til en strunk, livslysten plante, er
simpelt. Den vil oven i k øbet
indlede et langvarigt forhold
til dig! To ting sikrer husmodermedalje i basilikum:
1) Vand, vand, vand, vand
2) Nip de blade af, du skal
bruge. Men gør det nede
mellem to andre blade,
og vend planten, så du
nipper af forskellige
områder. Ikke noget
med at slagte hele
stængler! Fy.

kult
t
turguiden

Hvilke tre
kulturelle
ting skal du
og læserne
opleve i
oktober?
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1.

Den 19. oktober spiller
Mike Stern Band på Posten
i Odense. Det bliver rigtig
stort, for med sig har han
både Chris Minh Doky på bas
og Dave Weckl på trommer.
Det er de helt hårde drenge
inden for fusionsjazz. Er man
mere til klassisk musik, så
har Odense Symfoniorkester
hele tre komponisters værker
på programmet den 13. og
14. oktober. To af værkerne
er skrevet af Hugo Alfvén og
Wilhelm Stenhammar. Men
mest spændende bliver det at
være vidne til uropførelsen af
Christian Lindbergs ny værk,
Steppenwolf.

2.

Odense Teater har
et virkelig godt ensemble.
Fra den 11. oktober kan
man opleve mange af de
gode skuespillere i dramaet
”Min familie” på Sukkerkogeriet. Det er et stykke af
Tracy Letts, hvor moderen
er pillemisbruger, faderen
er dranker, og de tre voksne
døtre lider under moderens
manipulerende dominans. Da
faderen forsvinder, samler
moderen resten af familien.
Derfra bliver det et drama
med fart på! Blandt andet
lægger den ene søsters
kæreste an på den anden
søsters ældste datter ...

Navn: Lars Winberg
Fag: Dansk og musik

Alder: 56 år

3.

Man kan med fordel
melde sig ind i bibliotekets
arrangementsklub ”De Nysgerrige” (kortlink.dk/9n7t). Så
får man et gratis nyhedsbrev
om, hvad der sker på bibliotekerne i Odense. For eksempel sætter Musikbiblioteket kvindelige
musikere i centrum den 25. oktober som optakt til Spil Danskdagen. På Spil Dansk-dagen den
27. oktober er der arrangementer på Vollsmose Bibliotek
og Dalum Bibliotek. Ligesom
bibliotekerne og Kulturmaskinen
lægger hus til en Spoken Wordfestival den 2.-5. november med
storyslam, stand-up, poetryslam
og foredrag.

Skole: Sct. Knuds Gymnasium

Filmquiz
q

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

”I took a vow of peace, and now you want me to help
you kill all these men? (Yes Padre) – I’ll see what I can do ...”

Vintippet
i

På grund af et snarligt maratonløb på den anden side af Atlanten prøver jeg i øjeblikket at begrænse alkoholindtagelsen. Det er ikke altid let, og her
i spalten er vi jo ikke kendt for at være
tilhængere af ekstremisme og yderligtgående bevægelser. Derfor hev jeg en
lun oktobersommeraften i gode venners
selskab en flaske Ricarico 2009 fra huset Giordano i den syditalienske provins
Puglia op.
Vinen er lavet på en blanding af druerne primitivo og negroamaro, og umiddelbart virker den ærketypisk for sit
geografiske ophav. Mørk, frugtrig og med
en alkoholprocent på 14,5. Ricarico er en
anelse mere raffineret og sofistikeret end
mange andre vine i samme prisklasse fra
denne solrige egn, hvor vine på især primitivo
ofte har tendens til bombastisk fylde i laget mellem marmelade og tjære – jeg sætter dog personligt ganske stor pris på de mørke skønheder
med temperament og ekstra procenter, skal jeg
skynde mig at tilføje.
Men Ricarico er ikke bare solid og smager godt
hele vejen hjem. Lad den stå og trække lidt frisk

luft inden servering, og du vil opdage
en verden af smagsnuancer i forskellige dele af munden og svælget.
Her er nogle af de sædvanlige bær
(hvis bare man nævner tilstrækkeligt mange, skal man nok ramme
rigtigt på et tidspunkt ….) samt et
element af vanilje, som giver den
umiddelbart kraftfulde smag en
blød finish. Jeg bildte mig også ind at
smage ristet kaffe, og efterhånden
dukkede smagen af kokos, som deklareret på banderolen, op, når vinen
blev kørt lidt rundt i munden, og smagen fik lov at lægge sig.
Jeg mødte en trofast læser af
denne spalte i forrige uge. En advokat, som først bifaldt vinspaltens tilbagevenden til disse sider, men dernæst klagede
over, at der ikke længere var en karakterskala;
hun ville gerne vide, hvornår hun skulle synge.
Derfor har jeg ikke turdet andet end at genindføre en karakterskala. Denne gang bliver
der dog ikke sang. Vi må nøjes med bunga
bunga-fest – hvilket vel heller ikke er så dårligt
endda … Der er 5 point til syditalienske Ricarico.

Ny karakterskala
DZg[kn`^lbo·[g^]^
dhg_ebdm^klhfd^fbld
dkb`l_¸k^el^%^o^gmn^emlhf
^klmZmgbg`_hkgZiZef'
DZgmbeg¸]]kbdd^li 
ao^k]Z`^Éf^g^`g^k
lb`^`^gmeb`[^]k^lhf[eZg]bg`likh]ndmb_hk^dl^fi^e
lZg`kbZ^ee^k`e¸``'
DZgl^ko^k^l_hk
f¸]k^%lob`^kf¸]k^
h`Zg]k^_Zfbeb^f^]e^ff^k%
]n`^kg^obeahe]^bldZdÉf^g
Zeeb`^o^ebdd^libe]^]bg[^]lm^
obgi '
DZgl^ko^k^l
_hko^gg^k^ee^k
ho^khk]g^]^%]n`^kg^obe`¸k^
bg]mkrdi %f^glhfbgm^mlhf
a^elmZg^khfobg'
Obg^gdZgn]^g
[^m·gdgbg`
l^ko^k^lmbe[ng`Z[ng`Z&_^lm^k
h`eb`g^g]^'
:g]^m`eZl
]kbdd^l
lm ^g]^ng]^kZ_lrg`^el^Z_]^m
i `·e]^g]^eZg]lgZmbhgZelZg`'

Ricarico 2009 Giordano koster i Irma 100 kroner for en flaske, mens der er to flasker for 125 kroner.
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M h t (2010)
* SSvar: Machete

Plej din llivmodermisundelse ved at skabe noget fra bunden. Med andre ord: Lav din egen
snaps! Det er så nemt som at sparke til en due på Trafalgar Square. Plump EN af følgende
ingredienser ned i et rent syltetøjsglas:
ingrediens
>g`k^gihkl^
>g`k^gi
Hmm^aZdd^]^oZeg¸]]^kbldZee^k
Hmm^aZdd
Lrobdd^Zem_hkl^eo]¸]^h`a k]^aZll^eg¸]]^k
Lrobdd^Z
>`^[ZkdZ_^g`k^gi e·g`]^f^]^g_bg`^k
>`^[ZkdZ
Lad urter eeller nødder få frækt selskab af en hel flaske
eller vodka. Se nu din hjemmelavede manBrøndum Snaps
S
desmoothie tage til i farve og smag, mens du venter pænt i
måneder. Filtrer snapsen gennem et kaffefilter, hvis duu
fire måned
fimset til at få barkstumper i munden.
er for fims
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Digital dannelse
Begrebet findes i mange variationer, hvoraf nogle er
rettet mod studie- og læringsmiljøer, mens andre er
bredere.
EU’s definition er fra 2007 og omfatter at lokalisere,
evaluere/reflektere, lagre/organisere, producere, præsentere og dele information og kommunikere/deltage i
”collaborative networks” via internettet.
I praksis er udfordringen at omsætte begrebet til en
anvendelig pædagogisk og didaktisk praksis, der sikrer
livslang digital læring.

OM
KNUD HOLCH
ANDERSEN

Forhenværende gymnasielektor og medlem af
DEFF’s styregruppe.

THOMAS
KAARSTED

Formidlings- og kommunikationschef på Syddansk
Universitetsbibliotek.
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Læs mere om projektet ”Digital dannelse i gymnasieskolen” på: www.digitaldannelse.spruz.com.

Almen dannelse 2.0
Den digitale revolution og unges medievaner er i fuld gang med at
vende op og ned på hele uddannelsessystemet. En række vestlige
lande har taget udfordringen op, og svaret kan være ”digital dannelse”,
som i høj grad er en naturlig videreudvikling af den klassiske almendannelse, som gymnasieskolen bygger på.

I

kke sjældent er tavle og kridt
HW IRUWU¨ƽHOLJW Y¨UNWºM Q§U
der skal undervises. Det levende ord kan vi slet ikke undvære. Og det vil også i fremtiden
være en god oplevelse at sidde
med en veltilrettelagt Gutenbergbog i hånden. Hele denne kulturbærende tradition skal danske gymnasieelever meget gerne
have med sig ind i fremtiden.
Men noget har forandret sig
på afgørende vis, selv om det
ikke har været planlagt i nogen
politisk reformproces. Den ny
digitale virkelighed har på anarkistisk vis sat en ny dagsorden,
som – om vi vil det eller ej –
kommer til at gribe dybt ind i
den etablerede gymnasiekultur
og den traditionelle undervisningspraksis. Meget stærkere og
mere direkte end nogen struktureller indholdsreform har formået. Og langt mere ureguleret
og uforudsigeligt.
Den digitale revolution kan
betragtes med frygt og bæven,
men den har også potentiale til
et kvalitativt spring fremad, hvis

lærerne griber udfordringen og
bliver vel rustede til at håndtere
de meget store pædagogiske og
didaktiske muligheder, der åbner sig i de digitale platforme.
Gymnasielærernes særkende er
deres forskningsbaserede professionalisme. Den er også den
nødvendige forudsætning for at
udnytte de nye informationsstrømme på en kvalificeret
måde. Samtidig skal denne professionalisme tænkes ind i helt
nye sammenhænge og i nye dialogformer både med kolleger og
elever. Og samtidig integreres i
informationsforsyningen og anvendelsen.

Den nye virkelighed

De senere år har der været meget
nyt på spil. Interaktive tavler og
projektorer. E-bøger og i-bøger.
Digital opgaveretning. IPhones
og iPads i undervisningen. Let
DGJDQJ WLO ƾOP RJ O\GNOLS YLD
nettet. Eleverne er samtidig blevet medproducenter af undervisningsmateriale. Det åbner for en
ny kreativitet, men rejser også

alvorlige problemer, for eksempel manglende erkendelse af eller viden om, hvad dokumentation og god citatskik er. En del
elever opfatter muligvis sig selv
som informationskompetente,
men de er ikke studiekompeWHQWH KYLV GH EORW XG IUD ƿHUH
kilder remixer (eller plagierer)
en opgave – uden nødvendigvis
DWNXQQHNYDOLƾFHUHHOOHUIRUVW§
indholdet.
Det er nogle af de processer og
værktøjer, der allerede nu sætter
dagsordenen for den pædagogiske udvikling. De førende producenter af undervisningsmateriale
er i fuld gang med at udfase den
traditionelle bog, og de kommende år bliver der god plads på
bogdepoternes hylder. Til gengæld skal der investeres betragtelige summer i de licenser, forlagene så skal til at leve af.
Samtidig har internettets
enorme ressourcer af information åbnet adgange, som en
gymnasielærer for blot ti år siden
næppe havde fantasi til at forestille sig. Kulturarven er stort set

ILLUSTRATION: RUNA STEPPINGE

Peter Bro, ramte hovedet på sømmet da han for nylig sammenlignede undervisning med en
direkte tv-udsendelse. ”Med
stærk kraft bevæger vi os således
i disse år hen imod underviseren
som studievært”, var budskabet
samtidig med en pointering af
de spritnye formidlingsværktøjers kæmpe potentiale.
Her vil mange gymnasielærere
så nok sige fra. De har absolut
ikke noget ønske om at ende som
skærmtrolde i noget, der ligner
et tv-show, og netop derfor skal
der ydes en ganske særlig og

omfattende didaktisk indsats,
der sikrer en elevbaseret dialog
på faglighedens præmisser. Der
bliver brug for en digital dannelse – og ikke alene involverer
det både lærersiden og elevsiden. Det kræver et helhedsori-

enteret tiltag, hvor skolernes
ledelser, fagkonsulenter og bibliotekssektoren inddrages.

Vi bliver døve og blinde

Den nye virtuelle virkelighed
udfordrer i høj grad den almen-
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digitaliseret og tilgængelig. Man
kan hente tv-bårne forelæsninger hjem fra førende universiteter. Man har adgang til den nyeste forskning i avancerede
laboratorier. Man kan tilmed
via Skype og andre tjenester gå
i direkte dialog med forskere og
beslutningstagere. Og hele tiden
opstår der nye muligheder.
Det ændrer alle de involveredes roller, læreren bliver mere
facilitator end klassisk underviser med alle pointerne i ærmet,
og lederen af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet,
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Udvalgt litteratur
J_n_l<li4ËOh^_lpcm_lh_È^_hs_
skærmtrolde”. Politiken, 11.9.2011.
Gc_<obf4Ë,(*Í_lh_È^_hmi]c[f_o^dannelsespraksis”. Dansk Pædagogisk
Tidsskrift, 4-2010.
Eclmn_h>linh_l4ËK ;Ë(REVY, 5-2011.
Udgives af Danmarks Forskningsbiblioteksforening. Kan læses open access
på: www.dfrevy.dk.
Eclmn_h>linh_liaNbig[mCffog
Hansen: ”Digitale læringsressourcer i
folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser”. DREAM, 2009.
E[lmn_hAshn_l"l_^(#4Ë>c^[ence,(*È
Læremiddelkultur mellem tradition og
innovation”. Akademisk Forlag, 2010.
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dannelse, der er en hovedhjørnesten i dansk gymnasietradition. Vi bevæger os fra et
informationssamfund i retning
af vidensamfund med internet,
blogs, sociale medier og nyhedskanaler døgnet rundt. Hele
denne intense beskydning kan
være en byrde, der gør os døve,
blinde og stumme. Det hævder
Vincent F. Hendricks og Pelle G.
Hansen i den netop udkomne
”Oplysningens blinde vinkler”.
”Den informationsstruktur, vi
skal agere i som borgere, er blevet langt mere kompliceret,”
hævder Hendricks i et interview
3ROLWLNHQ RJWLOIºMHUŻ'HW
at stille sig kritisk og sandhedssøgende over for information er
et stort arbejde. Det kræver
omhu og er ganske tidkrævende
– sådan er det at indsamle viden
i hverdag som i videnskab.”
Veludviklet kritisk bevidsthed
har altid været et centralt aspekt

De unge, der
i dag er på vej
gennem gymnasierne kommer
til at gennemføre
deres videregående
studier på virtuelle
platforme. Allerede
i dag er hen ved
80 procent af
universitetsbibliotekernes udlån af
digital karakter.
af den gymnasiale almendannelse. Det samme gælder formuleringsevnen, det at få et budskab ud over rampen i rette
øjeblik og til de rette modtagere.
Stillet over for vidensamfundets
uoverskuelighed og store manipulationsmuligheder er der al
mulig grund til at opruste på den
kritiske og formidlingsrettede
dimension, hvis vi skal gøre vore
elever til myndige borgere.

Pch]_hn@(B_h^lc]emiaJ_ff_A(B[hsen: ”Oplysningens blinde vinkler – en
åndselitær kritik af informationssamfundet”. Samfundslitteratur, 2011.
=f[omBifg&Nlch_M]bl_c\_l&Jc[Bpc^
Tønnesen og Annegret Friedrichsen:
”Informationskompetence i gymnasiet – et debatoplæg”. DPU/Aarhus
Universitet, 2010.
Finn_Hs\i_4Ë>cacn[f>[hh_fm_(<·lhia
unges mediebrug og -læring inden for
og uden for institutionerne”. Frydenlund, 2009.
Nbig[mLs\_laiaG[lc[hh_A_ilasen: ”Enabling Digital Literacy”. Nordicc
Journal of Digital Literacy, 2-2010.

Klædt på til videregående
uddannelse

Ud over disse faglige og dannelsesmæssige aspekter er den politiske bevågenhed omkring udGDQQHOVHVVHNWRUHQVWRU'HƿHVWH
politiske partier opfatter uddannelse, forskning og innovation
n
som motoren for dansk vækst og
g
velfærd, og i 2020 er det målet,
t,
at halvdelen af en ungdomsårrgang skal have en mellemlang
ng
eller lang videregående uddannnelse.
Det stiller helt nye krav til at
gøre eleverne til studerende, arbejde mere målrettet med de
unges vej op gennem systemet
og sætte fokus på deres studieog informationskompetence.
De unge, der i dag er på vej
gennem gymnasierne, kommer
til at gennemføre deres videregående studier på virtuelle platforme. Allerede i dag er hen ved
80 procent af universitetsbiblio-

tekernes udlån af digital karakter. Det er helt afgørende, at de
unge, allerede før de påbegynder
de videregående uddannelser,
har udviklet og trænet de kompetencer, der gør det muligt at
QDYLJHUH HƽHNWLYW P§OUHWWHW RJ
selvstændigt på deres vej gennem studierne. Dertil kommer,
at en videregående uddannelse
ikke længere danner en afslutning. Den er langt mere en begyndelse til fortsat livslang læring. Også det vil stille store
personlige kompetencekrav,
hvad
d enten karrieren bliver i en
RƽHQWOLJHOOHUHQSULYDWYLUNVRPhed, eller – endnu mere sandsynligt – kommer til at skifte
mellem helt forskellige typer af
virksomheder.

Digital dannelse

Alle aktører i gymnasieskolen er
enige om, at kompetencer som
at læse, skrive, regne og tale en-

=b`bmZe]Zgg^el^^kbdd^^mhi`¸
=b`bmZe]Zgg^el^^kbdd^^mhi`¸kf^]_hkmb]^g'
Mo·kmbfh]'=^maZk`^gg^f`rfgZlb^ldhe^gl
Mo·kmbfh]'=^maZk`^gg^f`r
ablmhkb^o·k^m^gZ_`¸k^g]^lm
ablmhkb^o·k^m^gZ_`¸k^g]^lmrkd^%Zm]^m
[·k^g]^]Zgg^el^l[^`k^[a^
[·k^g]^]Zgg^el^l[^`k^[a^e^mb]^gaZkdngg^m
n]obde^h`_hkgrlb`berl^mZ_l
n]obde^h`_hkgrlb`berl^mZ_ldb_m^g]^mb]^kl
n]_hk]kbg`^k'
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gelsk er helt uomgængelige. Digital dannelse, som sikrer fokus
på adgang, anvendelse, deling,
UHƿHNVLRQRYHURJNULWLVNDQYHQdelse af information, er en femte
væsentlig kompetence. Der er,
som den nu forhenværende professor Harry Haue forklarede
f kl rede på
en konference om digital dannelse i gymnasieskolen, ikke tale
om et opgør med den almendannelse, der er fundamentet for
gymnasieskolen, men en videreudvikling af samme.
Den digitale revolution og

dens følgevirkninger er af så omfattende karakter, at den må
tænkes ind i den gymnasiale
dannelsestradition.
Men det kan også lade sig
gøre. Løsningen må være en
målrettet national indsats i forhold til digital dannelse, som er
evnen til – sammen med andre
– at få adgang til at kunne anYHQGHGHOHSURGXFHUHRJUHƿHNtere over kommunikation via de
mange teknologier, som i dag er
centrale for at skabe og udveksle
viden. Ifølge OECD er denne
kompetence helt central for Danmarks fremtid. Det har man erkendt i lande som Norge, Australien og Canada, hvor der er lavet
en målrettet iimplementering.
lementering. Alt
sammen for at gøre elever til
bedre studerende og derigennem
understøtte de politiske krav om
vækst og innovation, der før eller siden vil ramme med stor
kraft.

Tænketank
=ZgfZkdl>e^dmkhgbld^?Z`&
=ZgfZkdl>e^dmkhgbld^?Z`&h`?hkldgbg`l[b[ebhm^d!=>??"obeb^_m^k k^m_
k^m_k^fe·``^^ggr
lmkZm^`b%]^kldZeknlm^l o^
o^en]]Zgg^el^ll^dmhk
lhf^kao^kolebombe]^g]b`bm
lhf^kao^kolebombe]^g]b`bmZe^_k^fmb]'B]^g
_hk[bg]^el^f ng`]hfln]
ng`]hfln]]Zgg^el^kg^g¸]o^g]b`obllibee^^g\^gmkZekhee^
]b`obllibee^^g\^gmkZekhee^'=^k_hk^k]^mieZg^g%
Zm=>??lhfe^]b]^ggr^l
Zm=>??lhfe^]b]^ggr^lmkZm^`bobebgobm^k^]^
_hkld^eeb`^Zdm¸k^kb]^g`r
_hkld^eeb`^Zdm¸k^kb]^g`rfgZlbZe^l^dmhkÉ@E%
K^dmhk_hk^gbg`^g%Ng]^ko
K^dmhk_hk^gbg`^g%Ng]^koblgbg`lfbgblm^kb^m%=@L
f^]ob]^k^ÉmbeZm]Zgg^^
f^]ob]^k^ÉmbeZm]Zgg^^gm·gd^mZgd%]^klZff^gf^]bgm^k^ll^gm^k_k
f^gf^]bgm^k^ll^gm^k_kZ[b[ebhm^dll^dmhk^gh`
]^ob]^k^` ^g]^n]]Zgg^
^g]^n]]Zgg^el^kdZgho^ko^c^%aobed^
dkZofZgdZglmbee^mbe]b`
dkZofZgdZglmbee^mbe]b`bmZe]Zgg^el^i `rfgZlbZemgbo^Zn%h`aobed^m
gZlbZemgbo^Zn%h`aobed^mbemZ`]^kdZg_k^ff^
]^gg^n]obdebg`'
[^gmeb`mdZg^m
?hka [^gmeb`mdZg^mlZflibef^ee^fng]^koblgbg`l&h`[b[ebhm^dll^dm
gbg`l&h`[b[ebhm^dll^dmhk^gh`f^ee^f_hkld^eeb`^bgm^k^ll^kmbeo^c^[k
eb`^bgm^k^ll^kmbeo^c^[kbg`^]^g]rgZfbld^aZg]ebg`%]^k^k[kn`_hk'=^
ebg`%]^k^k[kn`_hk'=^m^k^gfh]^e%lhfaZk
_ng`^k^mbNL:%h`lhf
_ng`^k^mbNL:%h`lhfgn_hkl¸`^la^kac^ff^'
=^k^kghdZmmZ`^_
=^k^kghdZmmZ`^_Zmi
%h`Zee^k^]^gn
m^`g^k]^klb`gh`e^l
m^`g^k]^klb`gh`e^lihk'>g_·ee^l_hklm ^el^Z_
[^`k^[^mh`hi^kZmbhg
[^`k^[^mh`hi^kZmbhgZebl^kbg`Z_]b`bmZe]Zgg^el^
^k\^gmkZe'=^m`·e]^
^k\^gmkZe'=^m`·e]^kh`l ]^ge^]^el^lf·llb`^[^o `^ga^]h`^
`^ga^]h`^g`^g^k^ehiknlmgbg`i 
`rfgZlb^kg^%l bgm^
bgm^`kZmbhg^gZ_]b`bmZe^f^]b^k
dZghfl·mm^lmbeikZ
dZghfl·mm^lmbeikZdlbl'=^k[ebo^k[^aho_hk
Zmmbek^mm^e·``^^md
Zmmbek^mm^e·``^^mdhg\^im_hk^_m^kn]]Zgg^el^
i _e^k^gbo^Zn^k%h`
_e^k^gbo^Zn^k%h`]^kdZg [g^l_hka^emgr^
lZfZk[^c]l_eZ]^kf
lZfZk[^c]l_eZ]^kf^ee^fng`]hfln]]Zgg^el^kg^h`]^ob]^k^` ^g]^n]]Zgg^el^kh`]^k^l
[b[ebhm^d^k'
LZfmb]b`^k]^m e·g`^k^lb`m^mZ_`¸k^g]^
LZfmb]b`^k]^mi
f eZmbgm^`k^k^bg
eZmbgm^`k^k^bg_hkfZmbhgldkbmbld^dhfi^m^g\^kblenmf eh`_Z
eh`_Z`eb`^e·k^ieZg^k%lhffZg_hk
^dl^fi^eaZk`chk
^dl^fi^eaZk`chkm]^mb`kng]ldhe^gbGhk`^'
Ikh_^llhkDbkl
Ikh_^llhkDbklm^g=khmg^k_kZLr]]Zgld
Ngbo^klbm^maZkmb]
Ngbo^klbm^maZkmb]eb`^k^]hdnf^gm^k^m^m`Z[
f^ee^fob]^glZf
f^ee^fob]^glZf_ng]^mldkZo%>NÎln]]Zgg^el^lihebmbld^ikbhkbm^
ihebmbld^ikbhkbm^kbg`^kh`n]]Zgg^el^ll^dmhk^gl
¸dhghfbld^h`i
¸dhghfbld^h`i·]Z`h`bld^ikZdlbl'LdZeobk^mm^hii ]^m%dk·
]^m%dk·o^k]^m%Zm?hed^mbg`^m_Zlme·``^k^ggZmbhgZe
`^k^ggZmbhgZeghkf_hk]^g]b`bmZe^]bf^glbhg
Z_]^m`rfgZlbZ
Z_]^m`rfgZlbZe^]Zgg^el^l[^`k^[Éo^eob]^g]^%
ZmoZg^m·gdgbg
ZmoZg^m·gdgbg`^g_kZ^geZg`k·dd^Zdm¸k^kbh`
hfdkbg`l^dmhk
hfdkbg`l^dmhk^g[ebo^kn]_hk]k^m'
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Mer’ efteruddannelse
for v o r e s penge!

Efteruddannelse
– en god investering!

Nedenstående citater fra Finansministeriets hjemmeside
(maj 2000) taler for sig selv!
”Vejledning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner
Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik ved OK 99 en aftale om systematisk
kompetenceudvikling i statens institutioner. (…)
Ofte er det at skulle gå i gang med at arbejde systematisk
med medarbejdernes kompetencer en tærskel i sig selv, der
kan være svær at komme over. I hvert fald viser casebeskrivelserne, at det ofte er organisatoriske ændringer,
holdningsændringer via øget fokus på personalepolitik og
nye input udefra, der igangsætter arbejdet. Det sker altså
ikke af sig selv.
Krav udefra kan også være en igangsætter på området
– (…)
Har samarbejdsudvalget drøftet principper og retningslinjer for den samlede kompetenceindsats?
Sker der en bred inddragelse af medarbejdergrupper i
forberedelsen af den systematiske kompetenceudvikling,
der sikrer forankring i institutionen? Det gælder for alle
niveauer af medarbejdere.
Er forløbet systematisk og strategisk, det vil sige tilpasses
det den enkelte medarbejders ønsker, og kædes det sammen
med institutionens mål og behov?
Er der sikret den nødvendige støtte fra såvel topledere
som mellemledergruppen?
Er der mulighed for at tilpasse forløbet undervejs?
Er mulige konsekvenser gennemtænkt – bliver organisationsændringer en konsekvens af kompetenceudviklingen?
Følges der op på forløbet løbende og efterfølgende – og
af hvem?”
(http://www.fm.dk/Publikationer/2000/Vejledning%20
om%20strategisk%20og%20systematisk%20kompetenceudvikling%20i%20statens%20institutioner.
aspx?mode=full)
Yderligere information kan hentes på Statens Center for
Kompetenceudvikling, der har følgende hjemmeside: http://
www.kompetenceudvikling.dk/.
Vi får alt for lidt efteruddannelse for v o r e s penge, og
det har vi på Liste 2 peget på og kritiseret – alt for længe!

Gymnasielærerjobbet er som et kreativt vidensjob et rigtigt
spændende, men også et meget krævende job. Faglig viden
på højt niveau skal oversættes og præsenteres for en stadig
mere varierende modtagergruppe.
'HUVWLOOHVƿHUHRJƿHUHNUDYWLOJ\PQDVLHO¨UHUMREEHWRJ
det kræver kontinuerlig dygtiggørelse.
Jens Boe Nielsen (JBN) mener (Gymnasieskolen nr. 15),
at der er grund til at glæde sig over, at hver lærer i gennemsnit har været på 5,8 dages efteruddannelse. Glæden
bygger på forkerte præmisser!
Det forholder sig sådan, at for at komme op på 5,8 dage
medtælles blandt andet aktiviteter som temadage, konferencer og pædagogiske dage.
Resultatet 5,8 dage skal også ses i lyset af, at ressourcen
til efteruddannelse, som en konsekvens af 2005-reformens
omlægning af ”rettetid” til efteruddannelse, nærmere
burde være det dobbelte.
Bemærk ligeledes, at knap 40 procent af lærerne har
været på INGEN eller maksimum tre dages efteruddannelse.
JBN’s ambitionsniveau for efteruddannelse er bekymrende lavt.
Vidensmedarbejdere stiller krav – heldigvis!
En god efteruddannelse forankres i en seriøs, strategisk
og langsigtet kompetenceplan, som er skabt i dialog og med
afsæt i den enkeltes behov for efteruddannelse. Kun dermed
sikres en nytteværdi for hele arbejdspladsen og for den
enkelte medarbejder. En skelnen mellem individuel og
kollektiv efteruddannelse bliver nu irrelevant. Lad os få
fokus på, at aktiviteter skal kunne berettige deres eksistens,
ellers er midlerne spildt.

Sigrid Jørgensen
GL’s hovedbestyrelse

Den nye overenskomst har fokus på dialog mellem den
enkelte lærer, TR og ledelse som et middel til at få skabt det
bedste efteruddannelsestilbud. Lærerens behov og ønsker
om dygtiggørelse skal tages seriøst, og midler skal reserveres dertil.
Et stærkt efteruddannelsestilbud er en investering, som
tjener sig hjem gennem øget arbejdsglæde. Engagerede og
fagligt kompetente lærere er vejen til gode uddannelser og
”det bedste middel” mod elevfrafald.

INDLÆG TIL DISKUSSION
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Diskussion.
De skal maks. indeholde 2.500 enheder inkl. mellemrum.
Send dit indlæg til redaktionen senest mandag d. 17.
oktober kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Lad os i fremtiden UNDGÅ
ſ ressourcespild på dårlige kollektive lokale ”kurser”
ſ useriøse og uigennemsigtige kursusafslag
ſ at kursusmidlerne bruges til andet end kurser
ſ negative attituder over for medarbejdere, som vil
efteruddanne sig
ſ dårlige ledelsesundskyldninger om, at der ikke er råd
WLONXUVHURJDWXQGHUYLVQLQJHQHUEHVY¨UOLJDWƿ\WWH
ſ WYDQJRPHJHQƾQDQVLHULQJ
ſ at tid til kurser placeres i ”fritiden”.

Jeppe Kragelund
GL’s hovedbestyrelse

Hvor er solidariteten, GL?

Flere drenge i gymnasiet

Som studenterpolitiker i Dansk Magisterforening ved jeg,
hvor svært det er at give et kort og præcist svar på det ellers
meget enkle spørgsmål: ”Hvad er en fagforening?”. DM har
dog frygtløst og uden tøven kastet sig ud i projektet med at
vise og fortælle landets universitetsstuderende, hvad en
fagforening er, og hvorfor det er vigtigt at være medlem.
Men hvor er hjælpen fra GL?
Hos DM kan alle studerende få rådgivning om løn og
ansættelsesvilkår i deres praktik og studiejob. De bliver
tilbudt et medlemsblad, kurser, CV og ansøgningstjek.
Derudover kan de få en politisk stemme i universitetspolitikken. De studerende medlemmer i DM, der vælger at blive
J\PQDVLHO¨UHUHVNDOƿ\WWHWLO*/Q§UGHHUI¨UGLJXGGDQnede. DM bruger mindst 150.000 kroner årligt på fastholdelse af studerende, der senere meldes ind i GL. Med andre
ord kan GL roligt læne sig tilbage og nyde frugterne af DM’s
hårde oplysningsarbejde. Velbekomme.
Men er det fair, at DM skal stå alene i kampen om at
styrke fagbevægelsens position blandt universitetsstuderende? Jeg mangler i hvert fald en sund portion solidaritet
fra GL’s side, for sandheden er, at fagforeningsmedlemmer
ikke længere kommer af sig selv. Virkeligheden på universiteterne er en lav kendskabsgrad til fagbevægelsen og et
stigende antal medlemmer i de gule fagforeninger. Den
nemme og billige løsning for GL er at lade stå til, men er det
den rigtige løsning?
Jeg mener, at GL bør tage et ansvar og samarbejde med
DM om at sikre fremtidens fagforeningsmedlemmer.

Skal 95 procent af en årgang have en ungdomsuddannelse,
skal drengene med. Og den danske gymnasieskole har det,
der skal til: universitetsuddannede lærere, som underviser
i deres hovedfag.
Desværre er der dobbelt så mange piger som drenge i
almengymnasiet, og pigerne får højere karakterer. Resultatet kan ses på universiteterne, hvor pigerne er i overtal
næsten overalt.
Drenge uddannes i dag til ufaglærte eller faglærte
udkantsdanskere, medens pigerne sendes ind til landets
to store universitetsbyer. Og tæt på halvdelen af de tosprogede drenge kan hverken læse eller regne efter folkeskolen.
0HQGUHQJHQHNDQRSNYDOLƾFHUHVIUDXIDJO¨UWWLOIDJO¨UW
eller til ingeniør, hvis den danske gymnasieskole videreudvikles efter den internationale opskrift på en skole, hvor
DOOHI§UHQWR§ULJGLSORPJUDGRJKYHUDQGHQHQƾUH§ULJ
bachelorgrad straks eller senere i livet.
Opskriften er enkel: daglige lektier i selvvalgte halvårsblokke – i faglokaler med en lærer, som kun underviser i
sit hovedfag.
.RUWVDJWHQƾUH§ULJKLJKVNROHIUDRWWHQGHNODVVHKYRU
den unge bydes velkommen med en anerkendelse: ”Du har
et talent, som det er skolens opgave at hjælpe dig til at
afdække og udvikle. Derfor hjælpes vi ad med at sammensætte dit daglige halvårsskema med de praktiske og teoretiske fagblokke, som du ønsker at prøve kræfter med. Det,
du er god til, får du så mere af. Det andet lader vi ligge et
år eller to, eventuelt permanent. Og sidste skoleår kan du
prøve kræfter med fagblokke fra de videregående uddannelser.”
Det er ærefuldt at opretholde en skoleform, som bygger
på frihed, lighed og solidaritet: Frihed til selvvalgte halvårsblokke, lighed mellem de to køn og solidaritet med
tosprogede drenge.
Derfor bør kravet om frihed, lighed og solidaritet stilles
ved hver overenskomstforhandling. Og ved valg til hovedEHVW\UHOVHQEºUPDQVWHPPHS§GHOLVWHUVRPNU¨YHUƿHUH
drenge i gymnasiet.

Kasper Ditlevsen
Formand for DM Studerende

SVAR TIL KASPER DITLEVSEN
Studerende, som har spørgsmål om valg af sidefag, pædagogikum, hvordan man søger ansættelse som gymnasielærer eller lignende, henvender sig jævnligt i GL’s sekretariat, hvor de får den rådgivning, de efterspørger, uden
beregning. Får studerende et job i gymnasiet, kan de blive
medlem for et nedsat kontingent, og de modtager samme
service som andre medlemmer.
Grundlæggende er der stor forskel på GL’s og DM’s områder, hvor vi på GL-området har medlemmerne samlet på
arbejdspladser, hvor de øvrige ansatte primært er organiseret i GL. Derfor er det min vurdering, at det er fællesskabet på den enkelte skole, der i høj grad medfører, at nye
gymnasielærere melder sig ind i GL. I 2011 er det 17 procent
af GL’s nye medlemmer, som tidligere har været medlem i
DM.
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Gorm Leschly
GL’s formand

Allan Tarp
VUC Aarhus
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Et spørgsmål eller fem til den
ƿLQNHPDQGGHUIRUWLGHQHU
5HNWRUIRUHQLQJHQVIRUPDQG

Uambitiøs formand for
5HNWRUIRUHQLQJHQ

Siden han blev formand for Rektorforeningen, har Jens Boe
1LHOVHQ -%1 LƿHUHRPJDQJHDIVWHGNRPPHWOHWWHUHIRUKºMHW
blodtryk hos undertegnede. Nogle gange på grund af sine
udtalelser og pressemeddelelser, andre gange på grund af
larmende tavshed.
1 Skolernes planlægning af lærernes efteruddannelse (”Kurser bør placeres anderledes”, Gymnasieskolen nummer 16):
Kan JBN dokumentere sin udtalelse om at gymnasierne
”tilrettelægger den enkelte lærers årsnorm således, at …
læreren kan påtage sig andre opgaver – herunder efteruddannelse … uden at læreren får overarbejde?” Har Rektorforeningens formand formidlet dette vigtige budskab i
klartekst til alle rektorer?
2 Skolernes planlægning af lærernes efteruddannelse i lærernes sommerferie i juli eller august (”Kurser bør placeres
anderledes”, Gymnasieskolen nummer16):
Mon ikke JBN godt ved, at forslaget vil forkorte den vigtige
periode, hvor lærerne falder helt ned og igen får ro og tid til
at ”mærke verden” og deres familie?
Måske ville det hjælpe på forståelsen, hvis rektorerne (igen)
som noget helt naturligt påtog sig en undervisningsforpligtelse, så de selv kunne ”mærke verden” som underviser helt
tæt på? Skaf tiden hertil ved at uddelegere lidt og ved at give
los på den rektorale trang til kontrol af alle ting ned i detaljen.
3 Hvis nu det var sådan, at JBN og de øvrige rektorer var villige til proaktivt at betale for lærernes innovative og omstilOLQJVSDUDWHƿHNVLELOLWHWHUMHJVLNNHUS§DWGHYLOOHY¨UH
mindre vrangvillige, når det fyger gennem luften med New
6SHDNO§QWLVNXƽHQIRU1HZ0DQDJHPHQW
a. giv os i år lokale lønstigninger, der ligger over Personalestyrelsens beregninger for, hvad lokallønnen skal stige
med på de enkelte skoler = 0,9 procent per år. Det er som
bekendt rektors ansvar at prioritere, at der er midler til
rådighed til lokal løndannelse. Hvordan går det med det?
Hvad mener Rektorforeningen?
b. giv os nok timer (= frihed), for eksempel timer til faglig
og personlig efteruddannelse og udvikling.
  ,  VWHGHW DIVNDƽHU PDQJH UHNWRUHU EOLQGW RYHUƿºGLJH" 
fællespuljer og fedter ved kun at give timer til tiltag og
arbejde, designet til at ”brande” skolen i forhold til ”konkurrenterne” og sikre dens omdømme i lokalsamfundet.
Er det ikke rigtigt?
4 Rektorerne i det ganske danske land har under de lokale
arbejdstidsforhandlinger aggressivt presset på for at få mere
undervisning ud af lærerne: for eksempel via en skærpet
beskrivelse af ”fælles forberedelse” eller en reduktion af
forberedelsesfaktoren. Nogen må have gokket rektorerne
hårdt oven i hovedet, for de har jo ingen selvstændig interesse i at skubbe lærerne fra sig, vel?
5 Når nu lærerne ikke ”får noget forærende”, så vil rektorerne,
alle som én, i solidaritet vel sige nej til deres ”resultatlønskontrakter”, som jo ikke længere er obligatoriske, ikke? Men
er virkeligheden sådan, set fra Rektorforeningens side?

I Gymnasieskolen nummer 15 har formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen (JBN),
en række synspunkter vedrørende lærernes efteruddannelse. Anledningen er den rapport om efteruddannelse
og strategisk kompetenceudvikling, som GL’s hovedbestyrelse netop har udarbejdet. Man må undres. Lige op
til afholdelse af en stor konference om attraktive arbejdspladser, hvor netop efteruddannelse var et af de centrale temaer, er JBN’s udtalelser særligt bemærkelsesværdige.
Rapporten dokumenterer med al tydelighed, at
lærerne ikke får den efteruddannelse, der er behov for.
Knap 40 procent af lærerne har været på ingen eller
maksimum 3 dages efteruddannelse i 2010. Kun cirka
50 procent af skolerne har en samlet plan for kompetenceudvikling, og på 70 procent af skolerne indgår tid til
efteruddannelse ikke i planlægningen ved årets start.
Vi har svært ved at dele JBN’s glæde over dette resultat.
Hertil kommer, at de gymnasiale uddannelser står
over for et rekrutteringsproblem. Dygtige nyuddannede
akademikere skulle gerne have lyst til at søge de mange
ledige stillinger, som vi ved vil komme de næste år. Og
de mange nye lærere, som vi har ansat, skulle også
gerne have lyst til at blive i sektoren. Det kræver blandt
meget andet udsigt til kompetenceudvikling af et vist
format. Rektorforeningen udgav for et par år siden i
rekrutteringsøjemed en tryksag, som stadig kan læses
på foreningens hjemmeside, hvori det blandt andet hedder: ”Du behøver ikke holde 40-års-jubilæum!”. Med det
pinligt lave ambitionsniveau for kompetenceudvikling,
som JBN fremfører, så kommer mange af hans lederkolleger nu nok alligevel til at indstille sig på, at de skal
holde adskillige jubilartaler. Hvem tror på, at man kan
I§MREXGHQIRUVHNWRUHQPHGVLQƿHUH§UJDPOHNDQGLGDteksamen og nogle pædagogiske dage på cv’et. Der er
naturligvis intet i vejen med pædagogiske dage og
efteruddannelse målrettet skolens indsatsområder.
Problemet er fraværet af anden uddannelse, således at
O¨UHUQHNDQYHGOLJHKROGHGHUHVDNDGHPLVNHNYDOLƾNDtioner.
Attraktive arbejdspladser kræver, at ledelserne på en
helt anden måde, end JBN giver udtryk for, påtager sig
ansvaret for det strategiske arbejde med udviklingen af
O¨UHUHVS¨GDJRJLVNHRJIDJOLJHNYDOLƾNDWLRQHUŴRJ
selvfølgelig skal lærerne med på råd, når efteruddannelsen skal tilrettelægges.
”Strategisk” skulle nødig blive en eufemisme for
mangel på medbestemmelse.

Jens Peter Wind
GL-tillidsrepræsentant Viborg Gymnasium og HF

Annette Nordstrøm Hansen og Lone Kalstrup
GL’s hovedbestyrelse

Utroligt, men sandt

(QIDJIRUHQLQJHULNNHHW
SROLWLVNSDUWL

I Ivar Ørnbys kronik i nummer 15 bliver et højt fagligt
niveau – og kald det bare viden – igen, igen fremstillet som
noget, der kun kan opnås ved kæft, trit og retning – eller
sort skole, om man vil.
Et højt vidensniveau betragtes som synonymt med udenadslære.
Lad os tage den sidste først. Viden betyder, at man kan
arbejde med begreber og fakta, som man forstår betydningen af. Udenadslære betyder, at man kan reproducere noget,
man ikke forstår. For eksempel salmevers eller Koranen.
'HQVRUWHVNROHEOHYVRPEHNHQGWDIVNDƽHWGHƾQLWLYWPHG
de to meget lødige og fremsynede reformer af folkeskolen i
1958 og gymnasiet i 1963.
Ja, men ja, men. Hvor mange år er det siden, man skulle
lære salmevers i folkeskolen? Argumentationen er fuldstændig hen i vejret. Det er et forvrænget skræmmebillede
til forsvar for den kuldsejlede reformpædagogik.
Der er intet modsætningsforhold mellem et højt fagligt
niveau og en uhøjtidelig (skal vi sige human) undervisningspædagogik. Hvordan ved jeg det?
Det ved jeg, fordi jeg underviste i gymnasiet fra 1973 til
1988. At påstå, at undervisningen i gymnasiet i 70’erne og
80’erne bestod af disciplin, kæft, trit og retning, er simpelt
hen det rene vrøvl. Til gengæld var det faglig-teoretiske
niveau langt højere end i dag.
Dengang var det Japan, der var i kikkerten som eksempel
på et brutalt disciplinært system. Og dengang var niveauet i Danmark ikke så forskelligt fra det japanske, men vi
bildte os i hvert fald ind at have fordelen af, at danske
elever var langt mere selvstændige (for ikke at sige respektløse) og kreative.
Undervisningen byggede dengang på gensidig tillid og
ikke på gensidig frygt og kontrol.
Jeg er generation 1946 og har på papiret gået i den sorte
skole og det sorte gymnasium. Hvis man skulle tro Ivar
Ørnby og hans meningsfæller, så skulle vores generation
jo have udviklet os til autoritetstro, uselvstændige individer
med manglende omverdensforståelse. Nu er min generation nu tilfældigvis det samme som det, man kalder 68-generationen, og dermed falder hele grundlaget for hans
argumentation jo fuldstændig sammen.
Tværtimod, så oplever jeg i dag 1.g’erne så autoritetstro,
formalistiske og uoplyste, så det næsten gør ondt på én fra
min (oplyste) generation.
Al min undervisning går stort set ud på at lære eleverne
at tænke selvstændigt, hvilket er omtrent det modsatte af
reformpædagogikken, nemlig at indprente eleverne den
herskende politiske korrekthed.
Hvornår slipper vi for at høre på, at et højt fagligt niveau
er betinget af kæft, trit og retning og udenadslære. Det er
så trættende og et ynkeligt forsvar for reformpædagogikkens
elendighed.

'HƿLWWLJHO¨VHUHDI*\PQDVLHVNROHQNHQGHUVHOYIºOJHOLJ
lektor Allan Tarp, der i de seneste år har set lyset og delagtiggjort os i sin analyse af, at det preussisk-Humboldtske
oplysningsgymnasium er roden til alt ondt. Denne utyske
uddannelsestradition har ført den danske gymnasieskole
i fordærv, men heldigvis er der en kur: Flere målbare faglige færdigheder (multiple choice), mindre tøsesnak – så er
vejen til en bedre uddannelse af ungdommen banet, og vi
kan måle os med det amerikanske high school-system.
Der er forbavsende lidt debat om disse synspunkter, og
mit ærinde med dette læserbrev er også et andet. Den mest
grundige imødegåelse af Allan Tarps pædagogiske/politiske overvejelser har jeg læst i Magisterbladet af arkæolog
Anton Englert, hvortil jeg hermed vil henvise interesserede.
(http://www.dm.dk/NyhederOgDebat/Magisterbladet/
tidligereNumre/2009.aspx : nr. 1, 16.1.2009, s. 46).
Jeg skriver dette læserbrev, fordi Allan Tarp tilsyneladende overvejer at opstille en ”globaliseringsliste” til det
forestående hovedbestyrelsesvalg. Hovedkravet er at lave
om på det danske uddannelsessystem.
I al stilfærdighed vil jeg bede Allan Tarp om at rette sine
energier hen til det sted, hvor hans tanker vitterligt hører
hjemme, nemlig til de politiske partier. Det er den siddende
regering, der udstikker retningslinjerne for al skolepolitik,
og sådan er det ikke bare i Danmark, men også i de angelsaksiske lande. Eller hvad er ellers forklaringen på, at alle
amerikanske high school-elever ikke bare har valgfrie
blokke, men daglige obligatoriske timer i amerikansk litteratur og amerikansk historie?
En lærerfagforening varetager de ansattes interesser, der
i en given politisk situation udfylder deres opgave som
undervisere i henhold til love og bekendtgørelser. Dermed
ikke sagt, at en fagforening ikke udvikler ideer til, hvordan
disse love og bekendtgørelser skal udformes.
Men: Hovedvægten i alt fagforeningsarbejde ligger på
en forbedring af de ansattes løn- og arbejdsforhold på deres
arbejdsplads! Der er indtil nu ikke set eksempler på, at en
tillidsrepræsentant på en byggearbejdsplads har stillet krav
om, at virksomheden skal skifte spor og producere legetøj,
fordi man i Kina har stor succes med denne produktion.
Kære Allan Tarp: Jeg vil gerne rose dig for dit uddannelsespolitiske engagement, men det hører ikke hjemme i
en fagforenings hovedbestyrelse. Til gengæld har jeg hørt,
at et traditionsrigt politisk parti slikker sårene efter et
katastrofevalg for nogle uger siden. Hvad med at melde dig
ind hos de Konservative og arbejde for, at du som MF in spe
vil være i stand til at gennemføre dine visioner for gymnasiet blandt de dertil valgte beslutningstagere?

INDLÆG TIL DISKUSSION
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Diskussion.
De skal maks. indeholde 2.500 enheder inkl. mellemrum.
Send dit indlæg til redaktionen senest mandag d. 17.
oktober kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org
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Ole Witt-Hansen
Køge Gymnasium

Burkhard Sievers
GL’s hovedbestyrelse
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GL-E-KURSUSNYT

GL-E-KURSER
Følg med på GL-E’s forside på http:/gle.gl.
org. Nyhedssektionen opdateres løbende
med omtale af nye kurser og konferencer,
som er relevante for skolerne.
Bemærk også nedenstående kurser, der
har snarlig deadline for tilmelding:
GL-E-kursus ”Podcast i matematik”
Kursusdag: Tirsdag den 22. november
2011, Vejle.
Info/tilmelding nu under It i undervisningen.
GL-E/DPU-kurset ”Fra kogebogsøvelser
hen imod inquirybaseret biologiundervisning”
Kursusdag: Onsdag den 9. november
2011, Middelfart.
Info/tilmelding senest 14.10.2011 under
Kurser i fag/Biologi.
OBS ny dato for GL-E-kurset ”Samspil
mellem matematik og samfundsfag”
Ny kursusdag er 30. november 2011, Aarhus.
Info/tilmelding senest 28.10.2011 under
Kurser i fag/Matematik.

KURSER I FAGENE
Latin

Tysk

”Formidlingen af latin og arven efter
antikken i dagens Danmark”
Tid: Fredag d. 11. november 2011 kl.
11.00-19.30.
Sted: Blommenslyst Kro, Middelfartvej
420, 5491 Blommenslyst – www.blommenslyst-kro.dk.
Program:
11.00-11.45: Søren Hemmingsen: Moderne latinundervisning i 9. kl. med eksempler.
13.15-16.00: Gorm Tortzen:
1) Dannelse og uddannelse i oldtidens
Grækenland og i Romerriget.
2) Formidlingen af latin på gymnasie- og
universitetsniveau.
16.15-17.00: Latinlærerforeningens generalforsamling.
Tilmelding: Straks til kursusleder Agnete
Vilgaard, avilgaard@mail.dk,
telefon 48 39 38 03/26 28 38 03.
Pris: 725 kroner for medlemmer og 825
kroner for ikke-medlemmer. I prisen er
inkluderet fuld forplejning. Betaling til
Danske Bank, reg. 1551, konto
0004090551, sammen med tilmelding.

”Integreret skriftlighed
– kommunikative kæder”
Tid og sted: Skanderborg Gymnasium tirsdag den 15.11.2011.
Tilmeldingsfrist og kontakt:
vq@mail-mg.dk, senest 14.10.2011.
Bindende tilmelding med oplysning om
EAN-nr.
Pris: 1.200 koner.
Eventuel kontaktperson/hjemmeside:
vq@mail-mg.dk, telefon 41 58 78 00.
Formål: Læringsaspektet ved ny skriftlighed – et modulopdelt heldagskursus.
Oplæg: Fagkonsulent Bente Hansen og
Viggo B. Quist, Middelfart. Hands on og
debat. Opgavetyper, progression, rettemetoder og efterbearbejdning. En didaktik,
som bl.a. bygger på FoU-konsortiet ”Skru
op for kommunikationen” og tager højde
for Web 2.0 og trådløs internetadgang.
Målgruppe: Tysklærere, især i ungdomsuddannelserne.
Program: På EMU og i WissensWert nr. 15.

GL-E-kurset ”Diskursanalyse og politisk
kommunikation”
Et gåhjemmøde klokken 14-16 i GL’s lokaler.
Kursusdag: Onsdag den 23. november
2011, København K.
Info/tilmelding senest 28.10.2011 under
Almen pædagogik.
NYHED – enkelte ledige pladser ved hurtig
tilmelding.
Tværfagligt rejsekursus i Firenze:
”Renæssancen i Firenze”
Rejsedage: 14.-21. november 2011.
Pris: 10.798 kroner pr. person i delt dobbeltværelse inklusive morgenmad.
Program: http://www.alfatravel.dk/KursusFirenze.
Tilmelding: info@alfatravel.dk.
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Kontakt GL-E på gl-e@gl.org. Husk,
du altid kan se det aktuelle kursustilbud fra GL-E og de faglige foreninger
på GL-E’s hjemmeside, http://gle.gl.
org og på EMU’en, http://efteruddgym.emu.dk/

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 kursussekretær Inge Nørgaard senest
17. oktober kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

Har du skiftet skole,
er gået op eller ned i
tid, flyttet eller fået
ny e-mail? Så husk at
give GL besked.
Det letteste er at
klikke ind på
www.gl.org under
”mine medlemsoplysninger”.

FAGLIG INFORMATION

9DOJDIVW§HQGHXGYDOJIRULNNHIDVWDQVDWWH
gymnasielærere
Det stående udvalg for de ikke-fastansatte medlemmer udpeger et medlem af GL’s hovedbestyrelse og er i øvrigt
rådgivende over for hovedbestyrelsen i alle spørgsmål vedrørende vikarer og arbejdsløse medlemmers interesser.
Udvalgets 5 medlemmer indgår i GL’s repræsentantskab.

3UDNWLVN

Ønsker du at melde dig som kandidat til valget af det stående udvalg, skal du på GL’s hjemmeside www.gl.org
hente en stillerblanket. Du kan også få blanketten ved at kontakte Mia Mandorf (tlf. 33 29 09 00 eller
man-dorf@gl.org).
Hvis du vil vide mere om arbejdet i det stående udvalg, kan du kontakte ud-valgets sekretær, Tina Barming,
barming@gl.org, eller Pia Boisen, boi-sen@gl.org).

7LGVSODQIRUYDOJWLOVW§HQGHXGYDOJIRULNNHIDVWDQVDWWH
Onsdag den 26. oktober 2011

Kandidatlister – med mindst 5 og højst 25 stillere – skal være GL i hænde.

Onsdag den 2. november 2011

Valgudtalelser skal være GL i hænde. (Maks. 2.500 anslag inkl. mellemrum,
som vil blive tilgængelig på www.gl.org).

Onsdag den 9. november 2011

Stemmesedler og valgudtalelser ud-sendes.

Onsdag den 23. november 2011

Afgivne stemmer skal være GL i hænde.

Fredag den 25. november 2011

Valget er optalt, og udvalget indkaldes til sit første møde.

Udlodning af
vingaver
GL har i august 2011 gennemført en
undersøgelse af GL’s kommunikation. Undersøgelsen viste, at der er
mange, der er tilfredse, men heldigvis også, at der er områder, hvor
kommunikationen kan blive endnu
bedre. Det vil vi arbejde for i den
kommende tid.

Ivan Tafteberg Jakobsen

0$7(0$7,./5(5)25(1,1*(1
,YDQ7DIWHEHUJ-DNREVHQVERJRP$QWRQL*DXGtVDUNLWHNWXUHUYHOHJQHWWLO
WY UIDJOLJWVDPDUEHMGHWLOVWXGLHUHWQLQJVSURMHNWHURJ$OPHQ6WXGLHIRUEH
UHGHOVH

%RJHQNDQEHVWLOOHVKRV/0).VHNUHWDULDWHW
7HOHIRQHPDLOOPIN#VNROHNRPGN
3ULVNUH[FOPRPVRJOHYHULQJVRPNRVWQLQJHU
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Der var udloddet 6 vingaver.
De heldige er:
Karen Østergaard Rasmussen,
Vestfyns Gymnasium
Ole Hald, VUC Fyn
Peter Virring, TEC Lyngby
Jens Peter Wind,
Viborg Gymnasium og HF
Torben Mathiesen,
Skive Handelsgymnasium
Margrethe Kofoed Jensen,
Aarhus Tech

ANTONI GAUDÍ
Geometrien bag arkitekturen
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ENGELSK

HISTORIE

Titel: Serious business – satire, wit and humour
Forfatter: Bo Høpfner Clausen og Jesper Kaalund
Forlag: Gyldendal
Pris: 179 kroner, 136 sider
Vurdering og anmeldelse: Troels Grøn

Titel: Overblik & sammenhæng
Forfattere: Merete Møller Olesen & Christian Vollmond
Forlag: Gyldendal
Pris: 179 kroner eksklusive moms, 148 sider
Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

Serious business til 2.g og 3.g

Med biografien i bagagen

'HWNDQV\QHVHQOHWWHUHULVLNDEHODƽ¨UHDWYLOOHXQGHUYLVHXQJH
mennesker i humor, ikke mindst når det hovedsagelig foregår i
tekstform. Ikke desto mindre er det, hvad forfatterne bestræber,
og jeg synes, de slipper godt fra det. Lad mig med det samme huske
at nævne, at Art Spiegelman er repræsenteret med et tegneserieuddrag, og der er link til Monty Python på YouTube, så der er ikke
kun tale om et tekstunivers.
7HNVWHUQHHULQGGHOWHIWHUŻGUDPDŻŻQRQƾFWLRQŻŻSURVHŻRJ
”poetry”. Forfatterne giver bud på, hvordan man tematisk kan
bygge forskellige forløb op på tværs af denne inddeling, og det er
for eksempel ”pastiche and parody”, ”literary history”, ”taboo”.
%RJHQLQGOHGHVPHGHWNRUWƾORVRƾVNRYHUEOLNRYHUKXPRUWHRrier. Det er selvfølgelig ikke særligt morsomt, men eleverne kan
sagtens skimme afsnittet og uddrage de relevante hovedpointer
om ”the superiority theory”, ”the relief theory” og ”the incongruity theory”. Derefter følger et godt og klart afsnit om ”humorous
devices” som ”caricature”, ”irony” og ”litotes”, der kan danne
udgangspunkt for tekstanalyserne.
Tekstudvalget er generelt interessant. Selvom man vel ikke i alle
tilfælde ruller rundt af grin, så har Woody Allen, Oscar Wilde og
Wendy Cope, for at nævne tre, nu deres egen charme. Og konklusionen efter endt læsning må også være, at humor er meget mere
end bare ”falde på halen-komik”. Forfatterne formår at perspektivere og uddybe begrebet og genren med denne bog – jævnfør
bogens titel.

”Overblik & sammenhæng” er et forsøg fra forfatternes side på at
nytænke materialet til det obligatoriske samspilsforløb mellem
dansk og historie. Idéen er, at i stedet for at de to fag adskilles i
fremstillingen, så integreres de, så de enkelte kapitler veksler
indholdsmæssigt mellem historie og litteratur.
Hvert kapitel består af en kort historisk introduktion på cirka
én side, og derefter som regel fokus på én forfatter fra perioden,
hvor der foretages enkelte koblinger til den historiske samtid. Det
YLUNHULNNHKHOWWLGVVYDUHQGHDWDUEHMGHV§XGSU¨JHWELRJUDƾVN
som der lægges op til, og samtidig mener jeg, det risikerer at give
et forkert billede af perioden for eleverne. I historie kommer de
V§OHGHVQHPWWLOIRUHNVHPSHODWLGHQWLƾFHUHUHQ¨VVDQFHQPHG
Leonora Christina, selvom hun spiller en minimal rolle i det fag.
'HWPHGIºUHURJV§DWƿHUHKHOWHVVHQWLHOOHEHJLYHQKHGHULGDQmarkshistorien fylder alt for lidt. Reformationen fylder knap en
KDOYVLGHHQHY¨OGHQHQGQXPLQGUHPHQVGHELRJUDƾVNHDIVQLW
ofte fylder 3-4 sider. Jeg er klar over, at historie ikke fylder meget
på skemaet, men det behøver bestemt ikke slå så tydeligt igennem
i undervisningsmaterialet.
'HUHUJMRUWHWVWRUWDUEHMGHLDWLQGO¨JJHƿHUHDUEHMGVRJGLVNXVsionsspørgsmål i løbet af fremstillingen. Samtidig skal den roses
for et fornemt billed- og kildemateriale, hvoraf en del er tilgængeligt på nettet.
Alligevel mener jeg ikke, at opgaven er løst. Integreringen af de
WRIDJLIUHPVWLOOLQJHQKDUMHJVY¨UWYHGDWVHLG«HQL,ƿHUHWLOfælde mener jeg, at det i alt for høj grad vil forvirre eleverne, og
det vil stille et stort krav til lærerne om at få adskilt det faglige
indhold i kapitlerne efterfølgende.

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

MUSIK

Titel: På tværs af musik
Forfatter: Eva Fock
Forlag: Wilhelm Hansens Musikforlag
Pris: 229 kroner, 280 sider
Vurdering og anmeldelse: Palle Andkjær Olsen

Titel: Musik i det tyvende århundrede – en fortælling
Forfatter: Karl Aage Rasmussen
Forlag: Gyldendal
Pris: 399 kroner, 368 sider
Vurdering og anmeldelse: Palle Andkjær Olsen

Brikker til et nyt tværkulturelt musikfag

Lige til at gå på opdagelse i

På tværs af musik er resultatet af et stort udviklingsprojekt, hvori
mange har været involveret. Idéen bag bogen er dog Eva Focks,
nemlig idéen om, at musikfaget kan vinde et mere rummeligt billede af, hvad musik egentlig er, ved at arbejde med emner, der
E§GHUXPPHUYHVWOLJRJLNNHYHVWOLJPXVLNRJS§GHQP§GHƾQGH
nye tilgange til arbejdet med musik.
Bogens første del præsenterer fem eksempler på tværkulturelle
og tværfaglige musikemner: musik og lyd (fysik), den menneskelige stemme, musik og billede (billedkunst), hofmusik (historie og
samfundsfag) og bryllupsmusik (religion og samfundsfag). Her er
altså ikke bare tale om nye, berigende musiketnologiske synsvinkler, men også om oplagte idéer til AT-forløb.
Anden del af bogen rummer med afsæt i en af musikantropologiens fædre, John Blacking, afsnit om lydens elementer (blandt
andet alverdens musikinstrumenter), om musikkens kulturbestemte organisering (blandt andet organiseringen af tonemateriale, rytmer og satsteknikker, som her også ses fra deltagernes
vinkel) og om dens æstetik og betydningsindhold. Disse afsnit er
ud over deres generelle perspektiv tænkt som uddybning af elementer i de første afsnit.
Bogen er rigt illustreret og rummer mange musikeksempler, som
suppleres af en hjemmeside. Dertil kommer masser af undervisningsidéer, en litteraturliste samt et register.
Et så ambitiøst projekt lykkes selvfølgelig ikke til fuldkommenhed. På tværs-synsvinklen betyder, at man må blade frem og tilbage mellem første og anden del, henvisninger til materialer og
litteraturliste er ikke altid helt overskuelig, detaljeringsgraden er
nogle steder meget stor og andre steder meget lille, og småfejl er
ikke helt undgået, men her er tale om en vigtig udgivelse, som bør
læses af alle musiklærere.

Karl Aage Rasmussen skriver om musik af lyst, og derfor er det
også en lyst at læse ham, og det enten det gælder hans tre
essaysamlinger, bøgerne om store musikpersonligheder (Gould,
Richter, Schumann og nu også Mahler) eller som her hans forsøg
i musikhistorieskrivningen. Ud over bogens mange faktuelle
oplysninger om komponister og musikalske strømninger rummer
bogen et væld af korte, men inciterende værkbeskrivelser som
sender læseren direkte til cd-hylden eller, som bogen foreslår, til
YouTube.
I Gads Musikhistorie fra 1990 skrev Karl Aage Rasmussen det
med rette berømmede afsnit om det 20. århundrede, og det er
dette (store) afsnit, som med mindre ændringer og en del tilføjelser
faktisk udgør hovedparten af hans nye bog, uden at den dog derfor
virker forældet.
Bogen er som afsnittet i musikhistorien disponeret i to hoveddele med et skel ved 1945. I første del er der tilføjet et afsnit om de
komponister, som komponerer i forlængelse af traditionen (for
eksempel Mahler, Strauss og Sibelius), og som vitterligt spiller en
vigtig rolle i det 20. århundrede, men oftest behandles som tilhørende det 19. århundredes senromantik. I anden del er der betydelig mere nyt. Dels er portrætterne af de ældre komponister
udvidet med deres sene værker (for eksempel Nono og Ligeti), dels
er der inddraget en række yngre (midaldrende) komponister, både
udenlandske og danske.
Et af de interessante træk ved bogen er dens ofte overraskende
sammenstillinger af vidt forskellige komponister under en særlig
synsvinkel. Her hjælper den udførlige indholdsfortegnelse til et
overblik. Og så er der heldigvis både emne- og komponistregister.
Bogen er et ”must” for musiklærere, og dele af den vil utvivlsomt
også kunne inspirere elever i forbindelse med AT og SRP.
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Titel: I guders og heltes spor
– perspektivtekster fra antikken til vor tid
Forfatter: Eva Lene Kristensen og Helle Vang Larsen
Forlag: Systime
Pris: 188 kroner, 168 sider
Vurdering og anmeldelse: Sebastian Persson

Titel: Den svære ungdom
Forfatter: Jens Christian Nielsen med flere
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Pris: 198 kroner, 181 sider
Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen

Om unges mistrivsel
Vælg, vrag, og lad dig inspirere til arbejdet med
antikken i eftertidens litteratur
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De to forfattere har i I guders og heltes spor påtaget sig den herkuOLVNHRSJDYHDWƾQGHSHUVSHNWLYWHNVWHUWLOWRDIGHFHQWUDOHWHNVWHU
i oldtidskundskab (Iliaden og Odysseen) samt til to spændende
ƾJXUHUIUDGHQDQWLNNHP\WRORJL 'LRQ\VRVRJ2UIHXV 'HWYLOIºUH
for vidt at remse de 45 ”moderne” forfattere, som er medtaget i
udvalget, op. Det skal dog nævnes, at de enkelte tekstuddrag er
forsynet med en indledning, der behandler forfatteren samt placerer uddraget i sin kontekst. Uddraget er forsynet med en randkommentar, og de engelsksprogede tekster er forsynet med gloser,
sådan at det er muligt at læse dem med et B-niveau-hold. Som en
ekstra bonus er bogen rigt illustreret med forskellige kunstneriske
fortolkninger af myterne, hvilket er med til at vise, at påvirkningen
fra antikken går videre end ”kun” til litteraturen.
De to forfattere skal roses for at have samlet et så bredt udvalg
af perspektivtekster. Jeg savner dog en beskrivelse af forfatternes
kriterium (kriterier?) for at vælge netop disse tekster og netop
disse uddrag af teksten. Kan Dantes Guddommelige Komedie
bruges som perspektivtekst til Odyseen? Dante havde med al
sandsynlighed ikke læst Homer men derimod Vergil. Med andre
ord, hvad gør fra forfatterens synspunkt en god perspektivtekst?
Det er et spørgsmål, der er og vil blive diskuteret, men i et udvalg
som dette er en behandling af det spørgsmål et desideratum.
Forfatterne giver dog enkelte ledetråde til deres tanker i de arbejdsVSºUJVP§OVRPƾQGHVWLOGHHQNHOWHXGGUDJ
Under alle omstændigheder er det fantastisk at have et værk, vi
kan vælge og vrage i.

De unges liv er præget af en lang række udfordringer. Heldigvis
NODUHUODQJWGHƿHVWHXQJHVLJJRGW0HQQRJOHXQJHEHƾQGHUVLJL
en gråzone. Det er unge, som ikke trives i samfundet, og som lider
i stilhed og ofte har vendt deres problemer og mistrivsel indad. De
giver sig selv skylden for, at de ikke trives. De har en følelse af, at
de ikke kan leve op til det ansvar, det er at kunne klare sig i et
VDPIXQGPHGPDQJHIRUGULQJHU'HXQJHIºOHUVLJƿRYHRJVNDPfulde over deres egen situation, og deres reaktion er typisk en
indadreagerende adfærd, der ofte giver sig udslag i en selvdestruktiv proces.
I bogen behandles en række af de fremtrædelsesformer, som
kommer til udtryk hos unge, der mistrives i samfundet. Det drejer
sig blandt andet om: Ensomhed, mobning, cutting, selvmord,
VSLVHIRUVW\UUHOVHUVH[UXVPLGOHURJOXGRPDQL/DQJWGHƿHVWHDI
de unges reaktionsmønstre har kroppen som fokus. Man skærer i
sig selv, kaster maden op eller indtager rusmidler for på den måde
DWJOHPPHGHSUREOHPHUPDQKDUPHGDWƾQGHHQLGHQWLWHWHOOHU
for at sætte et værn op over for den lave selvværdsfølelse, der
karakteriserer disse gråzoneunge. De psykiske problemer, som
mistrivslen er et resultat af, forsøger de unge at kropsliggøre. Så
de første umiddelbare advarsler om, at en ung mistrives, kan ofte
spottes ved, at den unge udviser en anden kropsadfærd end tidligere.
,ERJHQNRPPHUHQU¨NNHHNVSHUWHUPHGHQVSHFLƾNEHVNULvelse af, hvordan mistrivslen kommer til udtryk. Bogen giver et
godt og nødvendigt indblik i, hvordan en gruppe af ofte oversete
unge lider, uden at det registreres af det øvrige samfund. Eksperterne beskriver kort og præcist mistrivslens udtryk og kommer
med en række gode råd til, hvordan man kan blive klar over, at
unge mistrives, og hvad man kan gøre for at ændre mistrivsel til
trivsel. Bogen skal i høj grad ses som en hjælp til de voksne, som
gerne vil hjælpe de unge med at hjælpe sig selv.

RELIGION

Titel: Uddannelse i spænding – åbenhjertighedens, påmindelsens
og tilsynekomstens pædagogik
Forfatter: Thomas Aastrup Rømer
Forlag: Forlaget Klim
Pris: 269 kroner, 230 sider
Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen

Titel: Religionsforskningen før og nu.
Bind 1 Historiske rødder
Forfatter: Tove Tybjerg
Forlag: Gyldendal
Pris: 349 kroner, 358 sider
Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen

Progressiv og reaktionær

Fremragende formidling

)RUIDWWHUHQV¨WWHUVLJVRPP§ODWƾQGHLQGWLONHUQHQDIS¨GDJRJLNken, fordi de senere års fokusering på skiftevis undervisning og
læring har forskudt fokus fra det egentlige indhold i pædagogikken. Læringbegrebet, som det kommer til udtryk i læringsteorierne, er uden indhold, og undervisningsbegrebet er stivnet i
metodiske og administrative forhold. Pædagogikken skal forholde
sig til virkeligheden, og det gør den nuværende lærings- og undervisningstilgang ikke.
I sin søgen mod pædagogikkens indhold og funktion tager
forfatteren fat på uddannelsesbegrebet. Han skræller alle instituWLRQHOOHRJWUDGLWLRQHOOHODJDIEHJUHEHWIRUDWUHGHƾQHUHXGGDQnelsesbegrebet.
Uddannelse handler alt for meget om lærerroller, intelligensformer, kommunikation og didaktik. Grundlaget for, at en egentOLJ XGGDQQHOVH NDQ ƾQGH VWHG HU DW IRUKLQGUH DW GH RǀFLHOOH
strukturer kvæler frodigheden i uddannelsesystemet. Uddannelse skal fremme et mylder af ideer og tanker – den frie tænkning
er en forudsætning for at skabe bevidsthed om det ukendte. Kun
ved at gør det ubekendte bekendt lever uddannelsen op til sit
formål. I dele af uddannelsessystemet skal der gives absolut frirum
til den frie tænkning og dialog.
Bogen er en pudsig blanding af tanker fra afskolingsopfattelsen
og den antiautoritære pædagogik fra 1960’erne og 1970’erne samt
¨OGUHRJQ\HUHNRQVHUYDWLYSROLWLVNƾORVRƾ%RJHQEOLYHUV§OHGHV
et miks af noget progressivt og noget reaktionært, og over det hele
ligger der et sært romantisk nationalkonservativt skær, der nemt
kan komme til at spænde ben for hele projektet om at skabe et rum
for fri og uafhængig tænkning. Men alt i alt er bogen et originalt
og spændende indspark i – eller måske rettere sagt – et udspark
til den pædagogiske debat.

Det er ikke almindeligt, at faglitteratur også er underholdende
skrevet, men det er lykkedes for Tove Tybjerg i denne bog, der er
en universitetsbog. Hun er en fremragende formidler, det levende
sprog giver også den almene læser appetit til næste side og kapitel.
6 stjerner til den!
I fem hovedkapitler får læseren et glimrende overblik over
religionsforskningen fra 18. århundrede til omkring 1970. Et
efterfølgende bind vil trække linjerne frem til i dag. Bogens tyngdepunkt er religionsvidenskabens etableringsperiode cirka 25 år
før og efter 1900.
'HUUHGHJºUHVI\OGLJWRJPHGƿHUHWHNVWXGGUDJIRUGHQNRPSDrative religionsvidenskab (Max Müller), den engelske evolutionistiske skole (Tyler, Frazer og Robertson Smith), kontinentets
sociologi og strukturalisme (Marx, Durkheim, og M. Weber) samt
religionsfænomenologi og dybdepsykologi (R. Otto, Eliade, W.
Grønbæk, Freud og Jung).
Det var ikke nemt for religionsvidenskaben at etablere sig i det
kristelige Europa i 18.-19. århundrede. Alligevel var foregangsP¨QGHQHWHRORJHUGHUXGIUDGHQKLVWRULVNHƾORORJLVNHPHWRGHU
i bibelstudierne blev banebrydende for det sekulære religionsVWXGLXP0HQLNNHXGHQNDUULHUHP¨VVLJHRPNRVWQLQJHUIRUƿHUH
af dem. Magt og religion hang dengang sammen, og det er jo i dag
igen blevet aktuelt.
En rød tråd i bogen er Ricoeurs skelnen mellem religionsstudier, der er styret af forsøg på at ”genkalde” meningen med det
”hellige”, og forskere, der er styret af ”mistænksomhed” over for
religion. T.T. nuancerer dette billede. Men problemet er der stadigvæk også i dag, og midlet mod denne polarisering er en hermeneutik, der kan forene, skriver T.T. klogt.
Jeg vil varmt anbefale mine kolleger denne bog, og selv venter
jeg spændt på bind 2 og håber, det har et stikordsregister til hele
værket.
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RELIGION

SAMFUNDSFAG

Titel: K.E. Løgstrup ” Den etiske fordring”
Forfatter: Carl Frederik Wiwe (udvalg og kommentarer)
Forlag: Systime
Pris: 110 kroner, 44 sider
Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen

Titel: Konkurrencestaten
Forfatter: Ove K. Pedersen
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Pris: 298 kroner, 334 sider
Vurdering og anmeldelse: Benny Jacobsen

En klassiker!

Banebrydende værk

Da K.E. Løgstrups bog ”Den etiske fordring” udkom i 1956, blev
den en bestseller og kom til at spille en betydningsfuld rolle i tidens
danske kulturliv og teologi.
Og det gør den stadigvæk. Der er derfor al mulig grund til at
udgive den (i uddrag) i serien ”Religionshistoriske hovedværker”.
Udgiveren har dygtigt skåret udgivelsen til, så der fremkommer
en sammenhængende argumentationskæde i uddraget.
Da bogen udkom, var modernitetens tro på fornuften rystet efter
århundredets to verdenskrige. Her peger Løgstup nu på en anden
kilde til moral, nemlig den helt selvfølgelige, men alligevel upåagtede tillid, som vi uden at tænke over det møder medmennesket
med. Man har næstens liv og lykke – mere eller mindre i sine
hænder, som det hedder. Det er et vilkår, der er givet. Deraf melder
sig så den etiske fordring, siger Løgstrup.
/ºJVWUXSIRUVWRGVLJVHOYVRPƾORVRI'HUQ¨VWVRPWHRORJ'HW
HUJHQQHPGHWƾORVRƾVNHDUEHMGHKDQSHJHUS§GHQI¨OOHVIRUXGsætning for Jesu etiske forkyndelse og det humane.
I indledningen beskæftiger udgiveren sig en del med Løgstups
teologiske forudsætninger, men undlader at redegøre for det i
denne sammenhæng nok så vigtige nemlig Løgstups forudsætninger i den tyske fænomenologiske tradition. (Heidegger, Lipps, hos
hvem han studerede). Endvidere er Løgstrup blot en dinosaurer i
senmoderniteten, som nogle fagfolk herhjemme synes at mene?
Jeg mangler en omtale af bogens internationale betydning. Den er
EOHYHWRYHUVDWWLOƿHUHVSURJRJVWXGHUHVLYULJWLXGODQGHW'HUHU
lighed med Lévinas. Og inden for socialvidenskaberne peger
Bauman og Giddens på tilliden som det, der får det senmoderne
samfund til at hænge sammen.
Udgivelsen er trods disse mangler godt anbefalet.

Hovedpointen i ”Konkurrencestaten” kan udtrykkes således: I
begyndelse af 1990’erne sluttede en epoke i verdensøkonomiens
historie – og en ny begyndte. Professor Ove K. Pedersen introducerer begrebet konkurrencestaten og argumenterer overbevisende
for, at den statstype er en helt anden stat og en anden politisk
kultur, der karakteriserer dansk politik og økonomi, end den, som
blev indvarslet med 2. verdenskrigs afslutning – med etableringen
af efterkrigstidens internationale økonomi og med opbygningen
af de nationale velfærdsstater.
.RQNXUUHQFHVWDWHQ DGVNLOOHU VLJ IUD YHOI¨UGVVWDWHQ S§ ƿHUH
områder: For det første søger konkurrencestaten aktivt at mobilisere befolkningen og virksomhederne til at deltage i den globale
konkurrence i stedet for at kompensere og beskytte befolkningen
og virksomhederne mod konjunktursvingninger. For det andet
søger den at gøre den enkelte ansvarlig for sit eget liv og ser fællesskabet som knyttet til arbejdet. For det tredje er konkurrencestaten dynamisk, og i stedet for at reformere efter omhyggelige
forberedelser har den indbygget den uendelige reform i selve den
politiske proces, og endelig for det fjerde forsøger den aktivt at
påvirke de internationale omgivelser, især gennem EU.
Ove K. Pedersen argumenterer med et væld af eksempler på, at
vi har fået en konkurrencestat med en anden menneskeforståelse,
en anden markedsforståelse og en ny tilgang til reformer end
velfærdsstatens. Neoliberalismens menneskeforståelse er nu
dominerende, markedet er ikke længere hjemmemarkedet, men
det globale marked. Reformer skal ikke primært skabe demokrati,
OLJKHGRJGHWJRGHVDPIXQGQXJHQQHPIºUHVGHIRUDWVLNUHHƽHNtive og konkurrencedygtige økonomier.
Med ”Konkurrencestaten” har vi fået et værk, der på glimrende
vis sætter dagligdagens politik og økonomi i perspektiv.

MINDEORD
Gymnasieskolen modtager mindeord.
De skal maks. indeholde 2.400 enheder
inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen
senest mandag d. 17. oktober kl. 14.00
på gymnasieskolen@gl.org

Rektor Jens Jørgen Koch 1930-2011

Tornbjerg Gymnasiums første rektor er
død, 81 år gammel. Jens Jørgen Koch blev
efter uddannelsen som cand.mag. i geografi og geologi og ansættelser i Randers
og på Odense Katedralskole rektor for det
private Odense Studenterkursus. Mange
af medarbejderne fra denne institution
fulgte med Koch, da han i 1978 blev rektor for Fyns Amts Nye Gymnasium, det
senere Tornbjerg Gymnasium.
I starten var forholdene primitive, idet
man overtog Odense Universitets midlertidige bygninger på Niels Bohrs Alle, men
så meget desto mere pionerånd var der
over stedet. Det prægede det nye gymnasium, at rektor og mange af lærerne var
vant til voksne studenterkursister, og det
er den dag i dag med til at markere Torn-

bjerg Gymnasium som et rummeligt
gymnasium, hvor man møder hinanden i
øjenhøjde.
I 1980 flyttede man til de nye bygninger
i Odense SØ, og Tornbjerg Gymnasium var
en realitet. Her virkede Koch som rektor
frem til sin pensionering i 1990. Ledelsesstilen var præget af rektor som den fremmeste mellem ligemænd og bindeleddet
mellem ministerium/amt og skolen. Kommunikationen med de ansatte var for ham
meget vigtig, fordi de var mellemleddet
til eleverne. Han var en vellidt rektor,
kendt som et ejegodt menneske, der til
enhver tid ville bruge sin indflydelse til
at rette op på eventuelle uretfærdigheder,
som tidens ugunst kunne udsætte mennesker for. I hele sine funktionstid var
Jens Jørgen Koch et engageret menneske,
som også påtog sig væsentlige tillidshverv
som for eksempel formand for de private
skolers ledere.
Efter sin pensionering mistede Jens
Jørgen Koch sin kone, et tab, som han
aldrig rigtig overvandt. Alvorlig sygdom
førte til en plejehjemsplads, ikke langt fra
Tornbjerg Gymnasium, som havde den
store glæde at se Jens Jørgen Koch til det
første spadestik på den markante udvidelse, der er første store ændring, siden
skolen blev bygget.

Nu har Jens Jørgen Koch fået fred. Æret
være hans minde.
Jens Peter Jensen
Lars Elbrønd
Carsten Claussen

Jonas Biørn 1980-2011

Jonas Biørn døde den 23. september efter
kort tids kræftsygdom, kun 31 år gammel.
Han nåede at undervise på Johannesskolen i fem år.
I 2006 fik Jonas timerester i fysik og
matematik og fungerede som årsvikar på
Johannesskolen, sideløbende med at han
færdiggjorde sine studier på Københavns
Universitet. I 2010-11 gennemførte han
sin pædagogikumuddannelse og havde
netop afleveret teopæd-opgaven, da han
i foråret fik konstateret kræft. I løbet af
sommeren gennemgik han en barsk
behandling. Alle, inklusive Jonas selv,
troede, at prognosen var positiv, men den
23. september gav kroppen op.
Jonas var et vidtfavnende menneske.
Ud over sin store naturvidenskabelige
viden var han en dybt engageret humanist. Hans engagement og viden spændte
fra rumraketter over dukketeater, sproget
i historiske tekster, eksistentielle overvejelser til opera og politik. Desuden var

HVIS DU ER MERE END

ALMINDELIGT

OPFINDSOM
SÅ KOM TIL

ÅBENT HUS DEN 3.11.2011
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Danmarks Tekniske Universitet tilbyder ingeniøruddannelser på et højt fagligt niveau og et studiemiljø i særklasse. Har du særligt opﬁndsomme elever med interesse og sans for naturvidenskab
og teknik, så foreslå dem at tage til Åbent Hus på DTU i Lyngby den 3.11.2011 kl. 12-18.
Arrangementet byder på et væld af oplevelser, og alle interesserede er velkomne.
www.dtu.dk
www.facebook.com/ingenioer
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Jonas en formidabel tegner, hvis satiretegninger over teoretisk pædagogikum
gav anledning til megen morskab på
lærerværelset.
For Jonas var lærergerningen ikke bare
et jo, men en passion. Han skelnede ikke
mellem arbejde og fritid, holdt frikvarter
med eleverne og hyggede sig lige så meget
med forberedelserne af timerne som med
sine andre interesser. Nysgerrig åbenhed,
oprigtig interesse og ægte respekt for sin
samtalepartner kendetegnede Jonas. Vi
glædede os altid over at tale med Jonas,
fordi han gav så meget og smittede os alle
med sin ubekymrede livslyst, sit positive
menneskesyn og sin aldrig svigtende
humoristiske sans.
Jonas var mere elevernes end systemets
mand, bevægede sig hellere på græsrodsniveau og var helt naturligt i øjenhøjde
med eleverne, som henvendte sig tillidsog forventningsfuldt til ham. Og de gik
aldrig forgæves.
Beskrivelsen af Jonas kan aldrig blive
udtømmende, for omfanget af hans viden,
kunnen og medmenneskelighed var så
overvældende. Vi er taknemmelige over

at have kendt Jonas og føler et enormt savn
og fortvivlelse over at have mistet ham.
På vegne af Johannesskolens ansatte,
Kasper Kragh Andersen
Hanne Askjær
Merete Sand Pedersen
Morten Sestoft
Michael Stangerup

Efterårsferie i Nordsjælland
Godt sommerhus 110 m² i Holløselund,
Vejby til leje. Stor stue med brændeovn
og tv, 4 værelser. Dejlig grund med flere
terrasser. Nær smuk natur (Tisvilde
Hegn) og 1 km til strand. 3.000 kr. pr.
uge. Henvendelse:
lisbethlittrup@hotmail.com

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

Nyistandsat villa med panoramaudsigt
over Lillebælt sælges. Velholdt staldbygning, 3 tdl. jord, parklignende have.
Vuggestue, børnehave, købmand inden
for 2 km, skolebus til døren.
http://jte.robinhus.dk/ejendom/default.
asp?boligid=53822
henv: aanum@email.dk
6133 0041.

REJSEANNONCER

SUPERPRIS
m. fly fra kr.

Studierejse til Istanbul, fly, 6 dage
Istanbul er med sin historie og
kulturelle seværdigheder et oplagt
mål for en studierejse.
7JBSSBOHFSFSTUVEJFSFKTFOPHTUÉSGPS
BMMFEFNBOHFQSBLUJTLFEFUBMKFS
Det sparer jer for masser af tid !
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Top 3 studiebesøg:
t4LPMFPHWJSLTPNIFETCFTH
t#PTQPSVTTUSEFUoIBMWEBHTTFKMUVS
t.EFNFEJNBN

1SJTFOJOLMVEFSFSnZPHOUUFSJ
nFSTFOHTWSFMTFQÉIPUFM

Kontakt Helle
på tlf: 46 91 02 49

hebe@team-benns.com

Din personlige rejse begynder
på Team-benns.com

3.350,pr. person

STUDIEREJSER I EUROPA
OPLEVELSE
FORANDRING
SAMARBEJDE
NY VIDEN

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

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

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

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

- ALLE EUROPÆISKE BYER

Berlin
7765
Berlin

fra kr.

fra kr.

770

765

1.335
CeskyRaj
Raj (Action
eller ski)fra kr.fra kr.1.395
Cesky
6 dg./3nt.
www.grupperejsebureauet.dk – tlf.: 4494 6090

- det er os du kommer tilbage til…

SPECIALIST I GRUPPEREJSER

Prag... fra 1.895
Krakow... fra 1.995
Paris... fra 2.195
Wien... fra 2.250

London... fra 2.295
Dublin... fra 2.295
Barcelona... fra 2.895
Firenze... fra 2.895

Istanbul... fra 2.895
Athen... fra 2.995
Rom... fra 3.150
Dubai... fra 5.195

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

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

fra kr.
1.055
fra kr.
1.109

Tyskland6naturcamp
Krakow
dg./3 nt.

fra kr.
1.430
fra kr.
1.190

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

fra kr.
1.125
fra kr.
1.250

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

fra kr.
1.125
fra kr.
1.315

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

fra kr.
1.110
fra kr.
1.605

NYT:I TJEKKIET
VI TILBYDER
OGSÅ
SKI
- BESTIL
NU! LONDON!

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

STUDIEREJSER 2011/12

3ULVHUQHLQNOXGHUHUÀ\WURJQ WWHUPHGPRUJHQPDG HNVNOPRUJHQPDGL5RP
$OOHSULVHUEDVHUHWSnUHMVHLPDUWV

TLF. 7020 9160 |

INFO@SBTOURS.DK | WWW.SBTOURS.DK

Studie- og grupperejser

ISTANBUL
GDJHPHGÀ\
fra kr.

2.998,-

PARIS

5 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . .

STRASBOURG

6 dage med bus fra kr. . . . . . . . . . .

BUPAPEST

7 dage med fly fra kr. . . . . . . . . . . .

2.298,2.028,1.898,-

NYHED! Bestil tilbud på din smartphone:

Amsterdam 5 dage/4 nætter
inkl. ﬂy og ﬂersengsværelser på hostel, fra kr. ............

1.995,-

BEYOND SIGHTSEEING:
• Skolebesøg
• Besøg Anne Franks hus
• Besøg Ajax Football Club

Vi arrangerer studierejsen og står for alle de praktiske detaljer!
Det sparer jer masser af tid !

Se alle rejsemål og priser på alfatravel.dk
Gymnasieskolen ſ #16 ſ 2011

Læs mere på www.kilroygroups.com
Tlf.: 70 22 05 35
hol@kilroygroups.dk

Ring til Louise Fog, som er din
kontaktperson ved studierejser til bl.a. Tyrkiet og Frankrig.
Ring GRATIS 80 20 88 70.
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STILLINGER

UNDERVISERE TIL
VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM
Vejle Tekniske Gymnasium søger fuldtidsunderviser til faget
fysik. Desuden har vi brug for underviser(e) i timebaseret
ansættelse til undervisning i fagene teknologi, dansk og
kommunikation/it.
ANSØGERPROFIL
Du skal have en uddannelse som cand. scient., civilingeniør,
cand.mag. eller tilsvarende.
ANSÆTTELSE
Ansættelse, løn og pension er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.
Alle interesserede med relevant ansøgerproﬁl opfordres til at
søge. Send din ansøgning, så vi har den senest mandag
den 24. oktober 2011.

Udgivelse og deadline
for de næste numre
17 Deadline: 17. oktober kl.14.00
Udkommer 27. oktober
18 Deadline: 31. oktober kl.14.00
Udkommer 10. november
19 Deadline: 14. november kl.14.00
Udkommer 24. november
20 Deadline: 28. november kl.14.00
Udkommer 8.december

Læs mere om stillingerne og send din ansøgning via vtg.dk.
Se under ledige stillinger.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kontakt inspektør Steen Ullum på tlf. 2270 1323

(ZNOBTJFTLPMFKPCELFS(ZNOBTJFTLPMFSOFT-SFSGPSFOJOHT
FHFOKPCQPSUBM)FSLBOEVPQSFUUFEJOQFSTPOMJHFKPCBHFOU 
TPNGJOEFSEFKPCBOOPODFS EFSQBTTFSQSDJTUJMEJHPH
EJOFLWBMJGJLBUJPOFS
+PCBHFOUFOTFOEFSEJHMCFOEFFNBJMTNFEMJOLTUJMEF
KPCBOOPODFS EFSFSSFMFWBOUFGPSEJHPHEJOFOTLFS
0QSFUEJOQFSTPOMJHFKPCBHFOUQlCBSFTFLVOEFS

-&5%*/ +0#4(/*/(
.&%&/+0#"(&/5
0QSFUEFSGPSFOKPCBHFOUQlXXX(ZNOBTJFTLPMFKPCEL
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Gymnasieskolejob.dk sikrer dig en række relevante
funktioner, der hjælper til at planlægge din karriere.
Gymnasieskolejob.dk er en del af Profiljob.dk
netværket, som er et samarbejde mellem 15 af
Danmarks mest betydningsfulde ledere og specialisters faglige organisationer.
Deltagelsen i Profiljob.dk netværket betyder, at du
ikke alene kan modtage dine karriere-relevante jobannoncer fra Gymnasieskolejob.dk, men også kan
modtage dine karriere-relevante jobannoncer fra de
øvrige jobportaler, når du har oprettet din jobagent
på Gymnasieskolejob.dk.
I udviklingen af Gymnasieskolejob.dk har vi udnyttet
vores viden til at udvikle en jobportal, der er tilpasset
dig, din situation og dine jobønsker.

Gymnasieskolen
RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER

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

partner i profiljob.dk netværket

13425

Perspektiverer
med
eksempler

Fysik

„En meget grundig fysikbog“
Anmeldelse i
Gymnasieskolen nr. 14 – 2011

+ ++++

Erfaringer med Lectio/DTU
Gennemregnede
opgaver

%56TUVEFSFOEF.BMFOF.POTSVE/JFMTFO 4BSBI#BCFUUF4DIBEFHHPH,BSJOB$ISJTUJBOTFOWBOEU
LPOLVSSFODFOPNBUEFTJHOFEFOCFETUFBMHPSJUNFUJMWFKMFEOJOHTLPOTVMUBUJPOTQSPHSBNNFUJ-FDUJP
%F UJEMJHFSF %56TUVEFSFOEF .BUJBT
4SFOTFO PH 4JNPO ,SJTUJBOTFO  TPN
OV TLSJWFS EFSFT FSIWFSWTQIE J TBNBS
CFKEF NFE .B$PN  EFTJHOFEF WFKMFE
OJOHTLPOTVMUBUJPOTQSPHSBNNFU J -FDUJP 
PH PQTUJMMFEF FGUFSGMHFOEF FO LPOLVS
SFODF Qº %56  ,POLVSSFODFO HJL VE Qº
BU EFTJHOF PH JNQMFNFOUFSF EFO CFETUF
BMHPSJUNF UJM MTOJOH BG LPOTVMUBUJPOTQSP
CMFNFSJ-FDUJP

Spektrum – Fysik B
Af Carsten Claussen, Erik Both og Niels Hartling
Spektrum – Fysik I og II samlet i en ny
revideret version
Med den nye Spektrum – Fysik B er undervisningen i fysik
på B-niveau dækket godt ind. Bogen er en opdateret og
koncentreret version af Spektrum – Fysik I og II og indeholder det nødvendige stof i fysik på B-niveau i det almene
gymnasium.
Spektrum – Fysik B introducerer de ﬂeste nye formler med
et eksempel. De ﬂeste eksempler er udformet som gennemregnede opgaver. I slutningen af eksemplet er der et
simpelt spørgsmål (med facit), der kan bruges til en hurtig
kontrol af, om man har fået fat i det væsentlige.
Hvert kapitel slutter med et studiesupplement, som indledes med en oversigt over de væsentligste mål med kapitlet.
Der er udarbejdet facitliste til studiesupplementet.

Læs mere på www.gyldendal-uddannelse.dk

448 sider

kr. 325,-

*GPSCJOEFMTFNFELVSTFUw0QUJNFSJOHWFE
IKMQBGNFUBIFVSJTUJLLFSwQº%56 EFMUPH
.BMFOF .POTSVE/JFMTFO  4BSBI #BCFUUF
4DIBEFHHPH,BSJOB$ISJTUJBOTFOJLPOLVS
SFODFO%FUWBSFOTQOEFOEFVEGPSESJOH
GPS EF %56TUVEFSFOEF BU BSCFKEF NFE
EFU LPNQMJDFSFEF LPOTVMUBUJPOTQSPHSBN
J-FDUJP

'PSNºMFUNFELPOLVSSFODFOWBSBUHJWFEF
TUVEFSFOEF NVMJHIFE GPS  BU UFTUF EFSFT
FHOF BMHPSJUNFS Qº FU SFMFWBOU QMBOMH
OJOHTQSPCMFN
,POLVSSFODFEFMUBHFSOF mL VEMFWFSFU
EBUB GSB -FDUJP  TPN EF TLVMMF BOWFOEF
GPS BU mOEF EF NFTU PQUJNBMF MTOJOHFS
7JOEFSOF BG LPOLVSSFODFO CSVHUF EFSFT
WJEFO GSB EFSFT TUVEJFSFUOJOH  .BUIF
NBUJDBM NPEFMJOH BOE DPNQVUJOH  UJM BU
EFTJHOF EFOCFETUFBMHPSJUNFUJMQMBOMH
OJOHTQSPHSBNNFU
w%FU BUWJmLMFKMJHIFEUJMBUCSVHFWJSLFMJH
EBUBHJWFUBG.B$PNWBSBGHSFOEFGPS BU
WJWBMHUFBUEFMUBHFJLPOLVSSFODFO%FUWBS
VUSPMJHJOUFSFTTBOUBUBSCFKEFNFEEBUBGSB
-FDUJP EBEFUWBSSJHUJHFEBUBPHEFSNFE

VGPSVETJHFMJHU %FU WBS TQOEFOEF BU
mOEF MTOJOHFS Qº EF LPOnJLUFS  EFS LBO
PQTUºJFUTºEBOQSPHSBN.”
,POLVSSFODFO IBS WSFU CFLSGUFOEF
GPSEFUSFTUVEFSFOEF PHHJWFUEFNCMPE
Qº UBOEFO w,POLVSSFODFO WBS FO TUPS
NPUJWBUJPOTGBLUPS %FU FS SBSU BU WJEF  BU
FOT TUVEJFSFUOJOH PH LPNQFUFODFS LBO
CSVHFTBGWJSLTPNIFEFSTPN.B$PNw
'PS .B$PN IBS EFU WSFU TQOEFOEF 
BU %56TUVEFSFOEF IBS EFMUBHFU J FO
LPOLVSSFODF WFESSFOEF WFKMFEOJOHTLPO
TVMUBUJPOTQSPHSBNNFU  EB EFU IBS WSFU
JOUFSFTTBOU BU TF IWJMLF UZQFS BMHPSJUNFS 
TPN HJWFS EF CFETUF SFTVMUBUFS  J GPSCJO
EFMTF NFE GSFNUJEJHF QSPKFLUFS JOEFOGPS
PQUJNFSJOH

ex moms
Opbygningen af Lectio

- veje til viden
www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33 75 55 60

Grundmodul

Elevmodul

Studiemodul

Eksamensmodul

Time-fagmodul

t4LFNBFS

t'SBWS

t%PLVNFOUFS
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LRU ENGELSK

STOP FOR RYGNING OG DRUK

Læge mener, at skoler bør melde klart ud

ROLLER SKIFTER I GYMNASIET

Drengene dumper i matematik

LÆRERE PÅ GAMMEL
HELLERUP GYMNASIUM
DYRKER LATTERYOGA

GYMNASIESKOLEN

”More than 300 million people in the world speak English and the rest,
it sometimes seems, try to.” Bill Bryson, 1990

Se materialet, og
læs hele anmeldelsen
på lru.dk.
Hvis du tilmelder
dig e-nyt, kan du
købe dit personlige
eksemplar halv pris!

English

BASE
Box
om Communicating 2
”Et overflødighedshorn
af information …
sproget er let tilgængeligt og henvendt til
eleven”. Anglofiles

Can We Trust
the Media?
”Alle 982 gram er
spændende og
relevante”.
Gymnasieskolen

– Engelsk
basisgrammatik
”Kan altså stærkt
anbefales til daglig
brug”.
Gymnasieskolen

Forlaget L&R Uddannelse udgiver analoge og digitale kvalitetsmaterialer til undervisning i alle fag på de gymnasiale uddannelser.
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Global Language
– Global Anguish
”En spændende
bog …en fornøjelse
at læse”.
Gymnasieskolen

GRIN
OG
STRESS
AF

