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 ”Et spændende 
udspil på et højt 
fagligt niveau”
Gymnasieskolen

Den LILLE litteraturDK dækker litteraturhistorien 
fra vikingetiden til nutiden på kun 192 sider. Et 
omfattende leksikon over ismer og perioder, genrer 
og strømninger samt tekstanalytiske begreber 
giver eleverne overblik og perspektiv. 

Alle kanonforfattere er repræsenteret og fremhævet 
i bokse. Og verdenslitteraturens forfattere er med til 
at udvide det litteraturhistoriske perspektiv og gøre 
litteraturen i Danmark til et vindue mod verden.

Se mere på lru.dk

af Brian Andreasen, Mette Jørgensen, 
Svend Erik Larsen og Dan Ringgaard
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Karen Duve Uwe Tellkamp Ingo Schulze Tanja DückersClemens Meyer

Neue deutsche Erzähler af Hanne Roswall Laursen 
og Sonja Grønbæk præsenterer fem yngre tyske 
forfattere, som er debuteret efter murens fald og 
i dag hører til blandt de mest anerkendte på bog-
markedet: Tanja Dückers, Karen Duve, Clemens 
Meyer, Ingo Schulze og Uwe Tellkamp. 

Fortællinger af og tv-samtaler med de fem viser, 
hvordan de står centralt placeret i deres egen tid. 
Bogen henvender sig til tysk på A- og B-niveau  
på ungdomsuddannelserne.

På www.neuedeutsche.gyldendal.dk bliver der 
gratis adgang til tv-interview med forfatterne, så 
det bliver muligt at lade tekst, lyd og billeder spille 
sammen i en flermedialt baseret tyskundervisning. 

Fem fortællere i tekst, lyd og billeder

Neue deutsche 
Erzähler
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140 sider

Kr. 159,- 
ex moms

Flermedial  
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og  
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MaCom A/S - Vesterbrogade 48 - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 Mail: lectiosupport@macom.dk - Web: www.macom.dk

Konkurrence

Læg e-bøger i Lectio bogdepot
Og vind en Ultrabook fra ASUS

Med e-bøger i Lectio køber skolen adgang til e-bogen for et skoleår ad gangen. Adgangen gælder for alle skolens elever, dvs. 
det i grundforløbet bliver muligt at undervise eleverne efter det samme materiale, så overgangen til studieretningsforløbet lettes.

Se mere på www.lectio.dk

E-BØGER I 

KOMBINATION 

AF ANALOGE 

OG DIGITALE 

BØGER

Med e-bøgerne får læreren indblik i, om eleverne har forberedt sig - om de har været inde og åbne lektien, så de har kunnet for 

Eleverne får med e-bøgerne direkte adgang til lektien fra deres smartphone, tablet eller pc.

Det er sjældent, at man kan deltage i en konkurrence 
og oven i købet tjene penge på det bagefter. Men det 
er lige præcis, hvad man kan nu. Lægger du e-bog 
materiale i Lectio inden den 31/12-2011, deltager du 
automatisk i lodtrækningen om en ASUS ZENBOOK. Jo 
flere materialer du lægger op, jo større vinderchancer. 
Så aflys juleferien med familien, og fat i stedet tasterne 
og lav en pdf-fil af dit undervisningsmateriale. Der er 
ingen krav om, at materialet skal være en bog på 300 
sider det kan ligeså godt være et kompendium. Det må 
du helt selv bestemme. Og med hensyn til pengene: 
Du sætter selv prisen - og modtager 70 %, når skolerne 
køber.

NB: Forlag deltager ikke, så det er kun gymnasielærer 
materiale, der trækkes lod blandt. Se evt. instruktions-
video på www.lectio.dk - altså helt ude på forsiden.

Hvis du gerne vil høre nærmere om at udgive materiale 
på Lectio, kan du komme til informationsmøde mandag 
d. 12/12-11 kl 14-15 på MaCom. Tilmelding på email.

Lectio
BOGDEPOT

Brugerfordele

INGEN DELTOG -

DERFOR INGEN PRÆMIE-
OVERRÆKKELSE
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”Der skal laves 
konkrete aftaler, 
som der skal 
følges op på.”

8 KORT NYT 

NY HOVEDBESTYRELSE  
PÅ BANEN

Hvad skal lokke elever 
 i skole om morgenen?

28  FLERE MILLIONER TIL FINANSIERING 
AF KLASSELOFT
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Interview med professor og klinisk 

psykolog Carsten René Jørgensen

”Det er ikke realistisk,  
at 95 procent får en  

ungdomsuddannelse”
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LEDER

MUS – er det helt til rotterne …?

Lad mig begynde med at ønske alle et godt nytår. 
Lyset er på vej tilbage, og selv om februar tra-
ditionelt er den koldeste måned i Danmark, er 

det, som om man allerede så småt vejrer forårsluft. 
Lad os håbe, at det også giver grobund for optimisme 
og medgang for vores sektor!

-
liseringen af et klasseloft, som både lærere og ele-
ver længe har efterspurgt. Den nu 100 dage gamle 
regering viste i dette tilfælde handling og gennem-
førte et af valgløfterne. Der blev afsat penge, men 

Rektorerne har klaget deres nød, og nu er der så 

gymnasieklasse.
Der er imidlertid stadig delte meninger om øko-

nomien – og i det hele taget om sagen generelt. 
Det kan du læse mere om i dette nummer af Gym-
nasieskolen, hvor vi har prøvet at samle lidt op og 

vi lige nu? Det skal blive interessant at følge im-
plementeringen fra sommerferien.

2011 sluttede også med valg til GL’s hoved-
bestyrelse. Du kan se den nye hovedbe-

styrelse og læse lidt om konstitueringen 
på side 10. Selv om størstedelen af med-

lemmerne er de samme som før, er 
der alligevel sket den ændring, at 

tre i denne sammenhæng ganske 
unge medlemmer er blevet 

valgt ind, og dermed begyn-
der hovedbestyrelsen i al-

dersfordeling så småt at 
afspejle virkeligheden 
blandt medlemmerne. Og 

ligesom det er vigtigt løbende at rekruttere nye 
tillidsrepræsentanter på skolerne, er det vigtigt for 
”den indre del” af organisationen at sikre fremtiden 
og generationsskiftet.

Det helt store tema i årets første nummer af Gym-
nasieskolen er medarbejderudviklingssamtalerne. 
I daglig tale ofte benævnt MUS. Redaktionen har 
gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 
500 medlemmer af GL. Resultatet er ikke umid-
delbart opløftende. Selvfølgelig er der skoler, hvor 
samtalerne fungerer efter hensigten. Men mere end 
halvdelen af lærerne kommer kun til MUS hvert 
andet år eller sjældnere. Problemet er ikke kun 
kvantiteten, men også kvaliteten. For alt for mange 
føler ikke, at de får noget ud af samtalerne, der i 
mange tilfælde slet og ret bliver kaldt spild af tid 
og noget, der gennemføres for samtalens egen skyld 
i stedet for at have en konstruktiv, aktiv og betyd-

skal vi forbedre MUS, så det ikke bliver ”helt til 
rotterne”? Læs med fra side 12.

Som nævnt i sidste nummer i 2011 står redaktionen 
over for endnu et spændende år. Sidste år bød på 
en relancering af det trykte blad, dette år kommer 
til at stå i digitaliseringens navn. Som tidligere 
nævnt vil det betyde nogle ændringer i sidste halv-
del af året – og mere om det til den tid – samt et 
par treugersintervaller mellem enkelte udgivelser 
i foråret af praktiske hensyn.

I første omgang vil vi blot ønske god læsning og 
god fornøjelse med arbejdet i 2012.

Morten Jest, chefredaktør

206 MILLIONER KRONER 
ÅRLIGT TIL AT INDFØRE 
KLASSELOFTET

Side 28 Side 8

Uddannelses-
parathedsvurderinger  
bliver omstødt

4



NYHED

Side 32

DET KAN VÆRE SVÆRT AT ADMINI-
STRERE DEN STORE FRIHED OG 
LIVETS MANGE VALG

”Skolerne gør eleverne en bjørne-
tjeneste ved at servicere dem med 
morgenmad”

Side 26

Lærere: MUS er spild af tid
Gymnasielærernes MUS resulterer ikke i ændringer i arbejdslivet, viser ny under-
søgelse. Det er et stort problem, siger formændene for GL og Rektorforeningen.  
Nu opfordrer de til handling. 

En medarbejderudviklingssamtale 
(MUS) er en hyggelig snak, men 
ikke særlig konkret. Det siger halv-

delen af lærerne i en ny undersøgelse, 
som Gymnasieskolen har foretaget blandt 
500 repræsentativt udvalgte medlemmer 
af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). 
Næsten hver femte af de adspurgte lærere 
oplever ligefrem MUS som spild af tid. 
Kun 35 procent ser MUS som udbytterig. 

”Det virker, som om mange gymnasier 
ikke har indset, hvad de kan bruge MUS 
til. Det er ærgerligt,” siger Eva Maria Mo-
gensen, der er chefkonsulent i Statens 
Center for Kompetenceudvikling (SCK) og 
har hjulpet en række gymnasier med at 
få sat gang i MUS. 

Formålet med MUS er at koble den en-
kelte lærers kompetenceudvikling med 
skolens overordnede visioner og strategi.

siger Eva Maria Mogensen.     
Men den kobling mangler på mange 

gymnasier. Kun 27 procent af lærerne i 
undersøgelsen svarer, at de snakker om 
skolens strategi, når de er til MUS. 

hvordan man selv synes, det går, er det 
klart, at mange ikke kan se nogen mening 
med MUS,” siger Eva Maria Mogensen.  

Gorm Leschly, formanden for GL, synes, 
at det er problematisk, at der er så lidt 
fokus på MUS. 

”Det tyder på, at man kun har beskæf-
tiget sig med de formelle rammer. MUS er 

blevet til et ritual, men man har ikke gjort 
den til en organisk del af skolens udvik-
ling og strategi,” siger han.

Planer mangler
Ifølge undersøgelsen ændrer MUS ikke 

lærere siger, at deres sidste MUS ikke har 
resulteret i ændringer i deres arbejdsliv. 
En stor del af lærerne efterlyser konkrete 
aftaler, handling og opfølgning, hvis MUS 
skal blive et nyttigt redskab. 

Det er et stort problem, hvis MUS skal 
resultere i konkrete forbedringer for med-
arbejderen og arbejdspladsen, fortæller 
Søren Frimann Trads, der er lektor på In-
stitut for Kommunikation på Aalborg Uni-

MUS.  
”Mangler opfølgningen af MUS, udebli-

ver resultaterne normalt også,” siger Søren 
Frimann Trads.  

Eva Maria Mogensen fra SCK er enig:
”MUS’ succes er helt afhængig af, at 

der efterfølgende sker noget. En MUS, der 
ikke bliver fulgt op, er faktisk værre end 
ingen MUS.”

At der mangler konkrete mål og opfølg-
ning på landets gymnasier, skyldes måske, 

-
dersøgelsen ikke har en individuel kom-
petenceudviklingsplan. Det er ellers et 
krav, at der til MUS bliver lavet en sådan 
plan for hver enkelt lærer.

Fælles ansvar
Formanden for Gymnasieskolernes Rek-
torforening, Jens Boe Nielsen, er ikke 
overrasket over, at så stor en del af læ-
rerne betragter MUS som ukonkret hyg-
gesnak eller direkte spild af tid. 

”Vi må erkende, at vi har et problem 
med MUS,” siger han. 

Ifølge rektorformanden passer MUS dår-
ligt til en institution som gymnasiet. Især 
de individuelle handlingsplaner, der skal 
laves i forbindelse med MUS, er vanskelige 
at håndtere for lederne, mener Jens Boe 
Nielsen. 

snak om, hvordan skolerne kan få MUS 
til at give mening. 

”Det er først og fremmest rektorernes 
ansvar, men det er også lærernes ansvar. 
Skal MUS fungere bedre, må lærerne være 

siger Jens Boe Nielsen. 
Det ser Gorm Leschly frem til.
”Men det altafgørende er, at der på de 

enkelte skoler bliver sat fokus på MUS. 
Omdrejningspunktet bør være kompeten-
ceudvikling. For eksempel bør efterud-
dannelse ikke blot stå som et individuelt 
ønske hos læreren, men den skal indgå i 
skolens strategiske satsningsområder,” 
understreger han. 

Læs tema om MUS på side 12-22
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Slut med ”fedterøvsbreve”

fordelingen af eleverne på gymnasieskolerne ske på et mere objektivt 
grundlag. Det vil med andre ord sige, at gymnasierne ikke længere kan 
håndplukke elever på et uklart grundlag. 

Nu bliver de nye elevers (eller deres forældres) 
evne til at skrive en god, motiveret ansøgning 
for at komme ind på drømmegymnasiet mindre 

vigtig. 
Samtidig med at regeringen og Enhedslisten indfø-

-
duren for fordelingen af eleverne til gymnasieskolerne 
nemlig mere gennemsigtig og objektiv. Der har været 
diskussion om, hvad der blev lagt vægt på i de moti-
verede ansøgninger, som nogle gymnasier har indført 
– og nogle har ligefrem brugt udtrykket ”fedterøvs-

breve” om ansøgningerne. 
Børne- og undervisningsmi-
nisteren vil nu have, at der 
er fuldstændig klarhed over, 
hvordan og hvorfor man bli-
ver optaget på en gymnasial 
uddannelse.

”Optagelsesbekendtgørel-
sen har været for uklar i for-
hold til, hvad det vil sige at 
være et profilgymnasium. 
Nogle gymnasier har lagt 
nogle kriterier ind i forhold 

studieretninger, og hvor eleverne derfor skal skrive en 
motiveret ansøgning for at komme ind. Der er eksempler 

har spillet ind for at blive optaget,” siger børne- og 
undervisningsminister Christine Antorini (S). 

Ministeren understreger, at alle gymnasier har over-
holdt bekendtgørelsen, men at bekendtgørelsen efter 

også kan være okay med motiverede ansøgninger og 
samtaler med elever, men hvis gymnasiet skal have 

en særlig studieretning. 

Regeringen erkender, at klasseloftet vil betyde, at 

-
den for, at der ikke må herske tvivl om, efter hvilke 
kriterier eleverne bliver fordelt.

Glade elever
Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslut-
ning, Martin Schäfer, er glad. 

”Vi tager kraftigt afstand fra motivationsbreve, og at 
gymnasier håndplukker de bedste elever. Det har været 
et strukturelt problem ved de selvejende gymnasier, at 
nogle skoler kan vælge alle de elever med de gode ka-
rakterer, og at der derfor bliver skabt A- og B-gymnasier. 
Det er godt med klare, objektive kriterier,” siger han.

Rysensteen Gymnasium i København bruger moti-

hvor der blandt andet lægges vægt på, at eleverne får 

”Vi har et politisk miljø – ikke partipolitisk – og der 
går mange elever, som er med i en politisk interesse-
organisation eller lignende. Men de elever, som bor 
tæt på gymnasiet, kommer ind, når de søger hos os, 
og det er en myte, at vi håndplukker dygtige elever. 
Vi har mange dygtige elever, men det er, fordi vi har 
dygtige ansøgere,” siger rektor Gitte Transbøl.  

Ministeriet for Børn og Undervisning har ikke fast-
lagt de objektive kriterier i detaljer, men i aftalen mel-
lem regeringen og Enhedslisten lyder forslaget, at det 
først og fremmest er elevens ønske om skole og stu-
dieretning, som er det vigtigste. Dernæst er transport-
tiden til skolen afgørende for, hvem der først skal have 
pladsen på gymnasiet.

Eleverne forpligtes i øvrigt til at skrive mindst tre 
gymnasieskoler på deres prioriteringsliste, så det bliver 
nemmere at fordele de elever, som ikke får opfyldt 
deres højeste gymnasieønske. 

Det har været et 

strukturelt problem ved 

de selvejende gymnasier, 

at nogle skoler kan  

vælge alle de elever med 

de gode karakterer.

Martin Schäfer,  formand for Danske 

Gymnasieelevers Sammenslutning
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Konferencen finder sted fra torsdag den 8. marts 2012 kl. 11.00 til 

fredag den 9. marts 2012 kl. 13.00

Deltagelse er gratis og foregår på PH Metropol og 

Experimentarium i København. Læs mere og

tilmeld dig på:

 

NTSnet.dk/aarskonference2012

-

belige indsigt.

-

verer eleverne og stimulerer deres interesse 

for naturfagene.

SUNDHED OG NATURFAG
NTS-CENTERETS ÅRSKONFERENCE 2012
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Sagt  
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Det er ikke alle elever, der kan blive undervist  
samtidig. Men skolen ligger der jo 24 timer i døgnet.
Anders Kloppenborg, rektor på Birkerød Gymnasium, til DR. Om muligheden for forskudt 

undervisning på grund af pladsmangel i forbindelse med klasseloftet på 28 elever.

ALLIGEVEL UDDANNELSESPARAT
Halvdelen af alle uddannelsesparathedsvurderinger omstødes. Det er kommet frem i forbindelse med  

en evaluering af Ungepakke 2. Før elever i 9. og 10. klasse kan optages på en erhvervsuddannelse eller  

gymnasial uddannelse, skal folkeskolen vurdere den enkelte elevs uddannelsesparathed. I 2011 søgte  

lidt over 60.000 elever om optagelse på en ungdomsuddannelse. Heraf blev 2.738 vurderet ikke- 

uddannelsesparate. I alt 1.352 af disse vurderinger blev omstødt af ungdomsuddannelserne.

SPROGOLYMPIADEN 2012
SprogOlympiaden er en konkurrence i sprog og kultur og er åben for gymnasie- og 

folkeskoleelever i tysk, spansk og fransk. Formålet med konkurrencen er at gøre 

interessen for andre fremmedsprog end engelsk større. De indledende runder  

finder sted på de deltagende skoler i februar 2012 og foregår elektronisk på inter-

nettet. De bedste klasser går videre til semifinaler og finaler, som finder sted 30. 

marts 2012 på Gammel Hellerup Gymnasium. Læs mere på kortlink.dk/ab9e,  

og tilmeld din klasse senest 23. januar 2012.

Fra næste skoleår udbyder 

Horsens Gymnasium en 

ny studieretning i samarbejde 

med Billedskolen på Horsens 

Kunstmuseum. Tiltaget hedder 

Visuelt Gymnasium Horsens 

og retter sig mod kreative 

elever med interesse for design, 

arkitektur og kunst. Den nye studieret-

ning giver mulighed for at tage en studen-

tereksamen på fire år med seks ugentlige 

timer på Billedskolens akademi på Horsens 

Kunstmuseum. Rektor på Horsens Gymna-

sium Jens Skov er begejstret for de mulighe-

der, som studieretningen giver for at kombinere 

boglige fag og refleksioner med håndværksmæssige 

færdigheder.

KREATIV  
STUDENTER-
EKSAMEN

e eller 

11 søgte 

ret ikke-

nnelserne.

HVAD ER  
EUROPÆISK  
IDENTITET?

Hvordan har den europæiske identitet udviklet sig over 

3.000 år? Hvilken funktion har identitetsdannelsen haft 

igennem tiden, og hvordan er den undervejs blevet ud-

fordret af omverdenen? Det og meget mere kan man få 

svar på i en omvisning på Nationalmuseet fra 17. januar 

til 25. maj 2012. Omvisningen tager udgangspunkt i den 

nyåbnede Europaudstilling, der viser vores historie som 

et samspil på godt og ondt med den øvrige verden. Læs 

mere, og download gratis skolemateriale på kortlink.dk/

a7yd.
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38%AF STUDENTERNE FRA DE SIDSTE FIRE ÅR MODTAGER 
I JANUAR ET BREV MED OPFORDRINGEN OM AT GÅ I 

GANG MED EN UDDANNELSE.

HJÆLP TIL DRENGENE
Mere end hver tredje dreng, der tager en gymnasial uddannelse, er ikke kommet videre i uddannelsessystemet, tre år efter 

at han har fået huen på. Det viser en undersøgelse foretaget af Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet. Ligestil-

lingsminister Manu Sareen har nu lanceret en pulje på 10 millioner kroner, der skal bidrage til at skabe øget ligestilling imellem 

kvinder og mænd. Puljen vil blandt andet støtte projekter, der kan bidrage til, at drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Ansøgningsfristen er 27. januar 2012. Læs mere på kortlink.dk/abkg.

Kilde. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse

UNGDOMS-
POLITIKERE  
INGEN ADGANG
Ifølge Valgretskommissionen bliver ungdomspoliti-

kere i stigende grad afvist, når de vil debattere og 

uddele politisk materiale på gymnasier og handels-

skoler. ”Det resulterer i, at unge ikke møder jævn-

aldrende ungdomspolitikere, og det skaber en øget 

distance mellem unge og politikere,” siger Christian 

Mejdahl, formand for Valgretskommissionen, til Altinget.dk. 

Afvisningerne kommer som en overraskelse for rektorernes formand,  

Jens Boe Nielsen, der vil overveje, om der skal laves anbefalinger på området.

Hvis du mangler ver-

ber eller substantiver 

i dit liv eller er lidt 

nede på adver bierne, 

så er der hjælp at 

hente. Digteren 

Morten Søndergaard 

har skabt et helt ordapotek med medicin til sproglige sygdomme. Inde i 

apotekets 10 forskellige medicin æsker ligger der indlægssedler, en til hver 

ordklasse. På Ordapotekets indlægssedler kan man læse om dosering og 

anvendelse af hver af ordklasserne. Ordapoteket kan købes via Morten 

Søndergaards hjemmeside på kortlink.dk/a7ys.

MEDICIN TIL 
SPROGET

GRAFIKER:  
CHRISTIAN RAMSØ

RESULTAT-
ORIENTERET 
HVERDAG
Hvordan påvirker resultatmålinger 

det psykiske arbejdsmiljø hos of-

fentligt ansatte? Det er en forsker-

gruppe på Syddansk Universitet ved 

at undersøge. Projektet omfatter 

blandt andet lærere på stx, hhx og 

htx, som til daglig arbejder med 

resultatmåling i form af offent-

liggørelse og sammenligning af 

karakterer, frafald, gennemførelse 

og elevtilfredshedsundersøgelser. 

Forskergruppen laver interview 

med lærere og ledelse på en række 

skoler på stx, hhx og htx og vil i 

januar og februar udsende et spør-

geskema til cirka 

30 udvalgte 

skoler.

omspoliti-

attere og 

g handels-

der jævn-

er en øget

r Christian 

R
O
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På billedet ses fra venstre 

Søren Kogsbøll, Sigrid 

Jørgensen, Ronald Karlsen, 

Kasper Bøcher, Sandie 

Langer Christensen, Jeppe 

Kragelund, Gorm Leschly, 

Peter Madsen, Lis Vivi  

Fonnesbæk, Annette  

Nordstrøm Hansen, Ulrik Lyng Vestergaard, 

Anders Bugge Vestergaard. Indsat på  

lille foto Gerd Schmidt Nielsen, som var 

fraværende ved konstitueringsmødet på 

grund af censur.

2  011 i GL sluttede med valget til 
foreningens hovedbestyrelse. To 
medlemmer, Lone Kalstrup og 
Burkhard Sievers fra henholds-

vis liste I og III, genopstillede ikke. De 
blev erstattet af to yngre medlemmer, 
Anders Bugge Vestergaard, som blev 
valgt ind på liste I, samt Ulrik Lyng Ve-
stergaard, der blev valgt ind på liste II.

 Jeppe Kragelund var tidligere valgt 
ind for liste II, men stillede denne gang 

resten af hovedbestyrelsen – dog med 
en undtagelse, nemlig repræsentanten 
for Det stående udvalg for ikke-fastan-
satte, der konstituerer sig særskilt. Det 
betød, at Lisbeth Vedel-Schmidt efter 
lodtrækning måtte vige pladsen for den 

Så med i alt tre nye medlemmer af ho-
vedbestyrelsen under og lige over de 30 
år kan man konstatere, at generations-
skiftet, der også ude på skolerne er godt 
i gang, er påbegyndt.

4. januar var der så konstituerings-
møde i den nye hovedbestyrelse. Gorm 
Leschly blev genvalgt som formand og 
træder dermed ind i sin syvende for-

-
sen fortsætter som 1.-næstformand, mens 

Kogsbøll som 2.-næstformand.
Arbejdspladsudvalget får ny formand 

i form af Kasper Bøcher, uddannelses-
udvalget i form af Lis Vivi Fonnesbæk, 
mens Ronald Karlsen repræsenterer kon-
tinuitet op til OK 13 og fortsætter som 
formand for overenskomstudvalget. 

Læs mere om hovedbestyrelsesvalget og  

konstitueringen på GL’s hjemmeside på  

http://www.gl.org/OmGL/Organisation/HB/

Valg/2011/Sider/Hjem.aspx.
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Skal dit kontingent til GL sættes ned?
– Så skal du gribe kuglepennen, finde din stemmeseddel, 

sætte dit kryds, og aflevere din stemmeseddel!

GL’s repræsentantskab anbefaler, at GL’s love og reservefonds vedtægter ændres. 

Repræsentantskabet har derfor vedtaget at sende et forslag til urafstemning. 

Derfor skal du som medlem af GL stemme om forslaget.

Repræsentantskabet anbefaler medlemmerne at stemme for forslaget med følgende 

stemmetal:  

For: 222, imod: 0, mens 3 undlod at stemme. 

Er du ansat på en skole, får du en stemmeseddel udleveret af tillidsrepræsentanten, og den 

udfyldte stemmeseddel skal afleveres til tillidsrepræsentanten ultimo janu ar. Hvis du ikke 

er ansat på en skole, har du modtaget stemmesedlen i din postkasse. Alle stemmesedler 

skal være retur i sekretariatet senest den 2. februar 2012. 

Resultatet af afstemningen offentliggøres på GL’s hjemmeside ultimo uge 6.

Hvad er formålet med lovændringsforslaget?

Den væsentligste ændring og årsagen til ændringsforslaget er, at hovedbestyrelsen ønsker 

at sænke kontingentet til GL.

Kontingentet i skoleåret 2011/2012 er på 5.000 kr. årligt. Dette foreslås nedsat med 1.000 

kr. til 4.000 kr.. Samtidig foreslås det, at dimittender betaler halvt kontingent ved de 

første to kontin gentopkrævninger efter indmeldelse. Dette er en besparelse på 800 kr. for 

nyuddannede nyindmeldte.

Til at dække kontingentnedsættelserne foreslår hovedbestyrelsen, at der årligt overføres et 

bloktilskud fra reservefonden på 11,5 mio. kr. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at den 

mindreværdi, som trækket på reservefonden giver, ikke vil sænke GL’s kon flikt potentiale 

nævneværdigt.

Endvidere foreslår hovedbestyrelsen, at den nuværende bestemmelse om, at udmeldelse 

alene kan ske årligt pr. 31. juli ændres, så det i fremtiden vil være muligt at melde sig ud 

med 3 måneders varsel.

Herudover foretages en række ændringer og redaktionelle tilpasninger; bl.a. ændres en 

række tidsterminer. Det stående udvalg for pædagogiske ledere/inspektorer får mulighed 

for selvsupplering, så udvalget kan bestå af 5 medlemmer. Dette skal sikre, at udvalget 

kan udføre sin rådgivende funktion over for hovedbestyrelsen. Det stående udvalg for 

tjenestemænd udgår, da GL kun har 40 tjenestemænd tilbage. Da GL ikke længere har 

rektormedlemmer, nedlægges det stående udvalg for ledere i gymnasieskolen. Der 

sker endvidere en opdatering af forskellige begreber, fx ændres ’Enkeltfags-hf-kurser’ til 

’VUC’, da det er bedre dækkende. ’Ledende inspektorer og øvrige inspektorer’ ændres til 

’pædagogiske ledere/inspektorer’, da nyudpegninger som mellemledere i stx/hf ansættes 

med betegnelsen pædagogiske ledere. ’Tillidsrepræsentanter for de ikke-fastansatte’ 

ændres til ’GL-repræsentanter for ikke-fastansatte’, da begrebet har givet anledning til 

forvirring. 

Ud over ovenstående foretages en række mindre ændringer, redaktionelle tilpasninger og 

konsekvensrettelser i GL’s love. Der er ikke andre ændringer i reservefondsvedtægten. 

Lovændringsforslaget og ændringen af reservefondsvedtægten kan i sin fulde ordlyd ses på 

www.gl.org/love.

Hvis medlemmerne er enige med hovedbestyrelsen og repræsentantskabet i, at lovene og 

reservefondsvedtægterne skal ændres, vil ændringerne træde i kraft pr. 1. august 2012.
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Mere end halvdelen af gymnasielærerne kommer kun til MUS hvert andet år 
eller sjældnere. Det er i strid med overenskomsten. Desuden glemmer ledelsen 
at koble lærernes udvikling med skolens overordnede mål. 

A  lle lærere på landets gymnasier 
skal til medarbejderudviklings-
samtale (MUS) en gang om året. 
Det er et krav ifølge overens-

komsten. Men virkeligheden er en anden.   
Mere end hver tredje lærer har ikke væ-

ret til MUS inden for de sidste 12 måneder, 
viser en ny undersøgelse, som Gymnasie-
skolen har lavet blandt 500 repræsentativt 
udvalgte medlemmer af Gymnasieskoler-
nes Lærerforening (GL). 

”I forhold til statens arbejdspladser ge-
nerelt er det et højt tal. Men jeg er ikke 
overrasket,” siger Eva Maria Mogensen, 
der er chefkonsulent i Statens Center for 
Kompetenceudvikling (SCK).

Hun har hjulpet en række gymnasier 
med at afdække behov og mål for deres 
kompetenceudvikling og få sat gang i MUS. 

”Det er mit klare indtryk, at der er 
mange gymnasier, hvor MUS ikke kører 
systematisk hvert år,” siger Eva Maria Mo-
gensen. 

Undersøgelsen dokumenterer hendes 
påstand. Over halvdelen af lærerne svarer, 
at der bliver holdt MUS på deres skole hvert 
andet år eller sjældnere. 

”Det er bestemt ikke godt nok. Det vir-
ker, som om mange gymnasier stadig ikke 
har indset, hvad de kan bruge MUS til,” 
siger Eva Maria Mogensen. 

Når MUS bliver brugt på den rigtige 
måde, er det et redskab, der giver mening 

-
len som helhed. Og derfor er det ærgerligt, 
at MUS ikke har fået bedre fodfæste i gym-
nasieverdenen, fastslår hun. 

For den enkelte lærer er MUS ifølge Eva 
Maria Mogensen en mulighed for at drøfte 
sine ønsker til arbejdslivet og egen udvik-
ling i relation til gymnasiets overordnede 
kompetencebehov og strategi. For lederen 

hvad lærerne brænder for, få et overblik 

hvor der er brug for udvikling.  
-

nævneren mellem det, læreren vil, og det, 
skolen har brug for,” siger Eva Maria Mo-
gensen.  

Hun mener, at udfordringen for gym-
nasiet i forhold til MUS især ligger i, at 
lærernes kompetenceudvikling og efterud-
dannelse tidligere er blevet drøftet i pæ-
dagogisk råd og andre fora, og at gymna-

driftsorienteret med en mere hierarkisk 
ledelsesstruktur.    

”Mange lærere har stadig en tendens til 
kun at tænke på deres egne fag og det rent 
fagfaglige. Men skolen har jo nogle over-
ordnede opgaver og mål. Kompetenceud-
viklingen skal kobles til arbejdspladsens 
samlede strategi. Ellers får MUS ingen ef-
fekt,” siger Eva Maria Mogensen.   

Men den kobling mangler på mange 
gymnasier. 85 procent af lærerne svarer i 
undersøgelsen, at de snakker om kompe-
tenceudvikling og efteruddannelse, når 
de er til MUS. Kun 27 procent snakker om 
skolens strategi. 

”Det tyder på, at MUS i mange tilfælde 
kun bliver en statussnak eller en snak om 
den enkelte lærers trivsel frem for at sætte 
den ind i en strategisk sammenhæng. Men 

det er ikke i lærernes interesse, for hvad 
nytter det, at man kommer igennem med 
sine efteruddannelsesønsker, hvis det ikke 
er de kompetencer, skolen efterspørger på 
længere sigt?” spørger Eva Maria Mogen-
sen. 

Undersøgelsen viser, at personlig trivsel, 
kompetenceudvikling og undervisning er 

når de er til MUS.

Udviklingsplaner mangler
Undersøgelsen viser desuden, at kun 14 
procent af gymnasielærerne har en indi-
viduel kompetenceudviklingsplan. Det er 
– i lighed med den manglende MUS – i 
strid med overenskomsten. At så få har 
en plan med individuelle målsætninger 
for deres kompetenceudvikling, er for Eva 
Maria Mogensen endnu et klart udtryk 
for, at ledelserne ikke bruger MUS strate-
gisk. 

”Det er ganske enkelt et krav, at der i 
forbindelse med MUS bliver lavet en ud-
viklingsplan for den enkelte medarbejder, 
og derfor er 14 procent et voldsomt lavt 
tal,” siger hun og henviser til kompeten-
ceaftalen, som er grundlaget for arbejdet 
med kompetenceudvikling i staten. Her 
står der, at der ved den årlige MUS skal 
”opstilles og følges op på konkrete skriftligt 
og i enighed formulerede strategiske ud-
viklingsmål for den enkelte medarbejder”. 

Når den enkelte lærers udvikling ikke 
bliver koblet med skolens mål og strategi, 
er det ikke så underligt, at mange ikke 
kan se nogen mening med MUS, mener 
Eva Maria Mogensen. Hun er derfor ikke 
overrasket over, at næsten hver femte læ-
rer synes, at MUS er spild af tid.   

”Samtalen fremstår løsrevet. Den er ikke 
sat ind i en større sammenhæng, og det 
er mit indtryk, at der meget ofte ikke føl-

GYMNASIER  
FORSØMMER MUS

 En MUS, der ikke 
bliver fulgt op, er faktisk 

værre end ingen MUS.
Eva Maria Mogensen, chefkonsulent i  

Statens Center for Kompetenceudvikling
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ges op på samtalen,” siger Eva Maria Mo-
gensen. 

-
tralt problem. I undersøgelsen efterlyser 
en stor del af lærerne skriftlige planer med 
konkrete mål, som der bliver fulgt op på, 
hvis MUS skal blive et nyttigt redskab. 
Med andre ord: Lærerne savner aftaler og 
handling. Samtidig svarer hele 77 procent 
af lærerne i undersøgelsen, at deres sidste 

MUS ikke har betydet ændringer for dem 
arbejdsmæssigt. 

”En MUS, der ikke bliver fulgt op, er 
faktisk værre end ingen MUS,” siger Eva 
Maria Mogensen, der mener, at gymnasi-
erne fejlagtigt ser MUS som en enkelt sam-
tale en gang om året i stedet for en udvik-
lingsproces. 

”MUS’ succes er helt afhængig af, at der 
efterfølgende sker noget. Derfor skal man 
til enhver MUS aftale, hvem der har an-
svaret for at følge op på hvad, og hvornår 
man skal snakke sammen igen. Papiret 

næste års MUS,” siger hun og understreger, 
at det er leder og lærer i fællesskab, der 
har ansvar for at følge op på og overholde 
de aftaler, der er blevet indgået. 

Varm luft
I GL kommer det ikke bag på konsulent 
Jess Rasmussen, at mere end hver tredje 
lærer ikke har været til MUS inden for det 
sidste år. Det er sekretariatets erfaring, at 
MUS er et forsømt område på mange gym-
nasier. 

”Mange skoler har ikke fundet ud af, 
hvad de skal bruge MUS til. De synes, at 
det er varm luft og en kunstig samtale-
form, og kan ikke se noget behov, blandt 
andet fordi de tidligere har klaret mange 
af diskussionerne om efteruddannelse på 
møderne i pædagogisk råd,” siger Jess 
Rasmussen. 

retning. 
”For et par år siden ville tallet med stor 

sandsynlighed have været endnu højere,” 
siger han.  

Lærerne kan ifølge Jess Rasmussen 
bruge MUS til at få drøftet de problemer 
og frustrationer, som de oplever i hverda-
gen på skolen. Samtidig kan de få gjort 
det klart, hvilke efteruddannelsesønsker 

for at få de løntillæg, de gerne vil have. 
Det afgørende er, at det bliver en fælles 
dialog, hvor det både handler om, hvad 
læreren og skolen har brug for.   

”Ledelsen skal ikke bruge MUS som et 
opdragelsesværktøj. Kompetenceudviklin-
gen af lærerne skal ske i en retning, der 
tilfredsstiller begge parter,” siger Jess Ras-
mussen. 

er et problem, at så mange lærere ikke får 
den årlige MUS, som de ifølge overens-
komsten har krav på.

”Det kommer helt an på, om det er en 
alibisamtale eller ej. MUS kan være et godt 
redskab, men det kræver, at begge parter 
vil noget med det, og at det ikke kun er en 
samtale, ledelsen holder, fordi den skal.”

lærere i undersøgelsen siger, at deres sid-
ste MUS ikke har betydet nogen ændringer, 

-
ligt lærere omtale MUS som spild af tid, 
og han er derfor ikke overrasket over, at 
næsten hver femte i undersøgelsen svarer 
sådan.  

vrangen ud på sig selv for at fortælle om 
sine behov, så mister man tilliden til, at 

er de færreste jo tilhængere af,” siger Jess 
Rasmussen. 

SÅDAN ER  
REGLERNE  

alle gymnasielærere have 

en årlig MUS. Alle lærere 

skal også have en individuel 

kompetenceudviklingsplan. 

Desuden skal skolerne 

fastlægge en overordnet 

kompetencestrategi. 

-

get, der skal fastsætte 

retningslinjer for, hvordan 

man holder MUS, og de 

skal evaluere, hvordan man 

følger op på og bruger MUS. 

Samarbejdsudvalget skal 

også mindst en gang om 

året evaluere den samlede 

indsats for kompetenceud-

vikling på skolen. 

T
E

M
A

Har du været til MUS inden for  
de sidste 12 måneder?

Nej:  
39 %

Ja:  
61 %

Har din sidste MUS betydet  
ændringer for dit arbejdsliv?

Nej:  
77 %

Ja:  
23 %

Har du en individuel  
kompetencestrategiplan?

Nej:  
86 %

Ja:  
14 %
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D  Det kan sagtens være mine lærere, der har svaret på den 
måde.”

Sådan lyder det ærligt fra Jens Boe Nielsen, formand for 
Gymnasieskolernes Rektorforening, da han bliver præsen-

teret for resultaterne af Gymnasieskolens undersøgelse.
”Alle gymnasielærere skal til en årlig MUS, og derfor er det selv-

inden for det sidste år,” siger Jens Boe Nielsen. 
Det overrasker ham ikke, at halvdelen af lærerne siger, at MUS 

blot er en hyggelig samtale, og at næsten hver femte direkte synes, 
det er spild af tid. Og han er også godt klar over, at det halter med 
de individuelle kompetenceudviklingsplaner. 

”Vi må erkende, at vi har et problem med MUS,” siger Jens Boe 
Nielsen.

På hans egen skole, Nørre Gymnasium, bliver der kun holdt MUS 
hvert andet år. Men man kan altid komme og bede om en samtale, 

til en institution som gymnasiet. Især er de individuelle udviklings-
planer et problem.     

”Det er meget svært for rektor at opstille klare mål for, hvordan 
den enkelte lærer skal udvikle sig. Lærerne har jo samme uddan-
nelse som rektor og er i høj grad selvledende.”

udvikling med arbejdspladsens overordnede mål, når de holder MUS, 
men han erkender, at det er for ”usystematisk”.   

”Vi skal blive bedre til at snakke om, hvordan den enkelte lærer 
kan bidrage til skolens samlede vision og dermed kan være ansvar-
lig for helheden og ikke kun for sit eget fag. Det kan måske give MUS 
mere mening,” siger Jens Boe Nielsen, der understreger, at det både 
er rektorerne og lærernes ansvar at få MUS til at fungere bedre. 

REKTORFORMAND:  
VI HAR ET  
PROBLEM MED MUS

”Samtalerne skal 
afholdes oftere. 
Jeg var sidst til 
MUS i 2004.”

”Opfølgning og 
gennemsigtighed 
fra ledelsens 
side. Jeg aner 

ikke, hvad ledelsen bruger 
samtalerne til.”

”Den, der afholder MUS, skal 

have beslutningskompetencer.”

At man oplever, at 
MUS gør en  
forskel. At der  

sker noget bag efter.”

”At ledelsen 
opfatter 

MUS som et 
udviklingsred-

skab og  
ikke en pligt, 

der skal  
overstås.”

T
E

M
A
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Hvem holdt du din  
sidste MUS med?

Rektor/
direktør/

forstander: 
50 %

Vicerektor: 
19 %

Uddannelses- 
 chef:  
10 %

Uddannelsesleder:  
8 %

Inspektor:  
8 %

Hvordan oplever du 
MUS?

Spild af tid: 
16 %

Hyggelig samtale,  
men ikke særlig  

konkret:  
49 %

Udbytterig:  
35 %

Pædagogisk  
leder:  
5 %

HVAD SKAL DER TIL,  
FOR AT MUS BLIVER  
ET NYTTIGT REDSKAB?
Pluk fra undersøgelsen …

”Der skal laves 
konkrete aftaler, 
som der skal 
følges op på.”
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MUS-konceptet var  
forældet og et gammelt 
kompromis på Nyborg 

Gymnasium. I stedet fandt 
de frem til et strategisk og 

dynamisk koncept, der 
ændrer sig med skolen.

S  elveje krævede en ny ledelses-
struktur med uddannelsesle-
dere på Nyborg Gymnasium. Til 
at begynde med stod skolens 

rektor og vicerektor stadig for alle med-
arbejderudviklingssamtaler (MUS). Men 
efter en periode var det klart, at det var 
umuligt at gennemføre samtaler for alle 
100 ansatte hvert år. 

”Det var for komplekst med tre uddan-
nelser og en stor teknisk og administrativ 
personaleenhed.  Især når man skal ind-
drage strategisk kompetenceudvikling for 
hver enkelt medarbejder. Vi havde behov 
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 Ledelsen skal 
signalere, at MUS ikke 

bare er et overens-
komstkrav, men noget, 

som medarbejderne 
skal få noget ud af. 

Sune Jørgensen, tillidsrepræsentant,  
Nyborg Gymnasium

for faste rammer for processerne,” fortæl-

Til at begynde med reviderede de blot 
deres tidligere MUS-koncept, men de sav-
nede en mere strategisk og fremadrettet 
model. 

”Det tidligere MUS-koncept var et kom-
promis mellem mange. Pointen var gået 
tabt, og vi var alle enige om, at det kunne 
gøres bedre,” fortæller Sune Jørgensen, 
tillidsrepræsentant på Nyborg Gymnasium.

Derfor kontaktede de Statens Center for 
Kompetenceudvikling. Centret blev etab-
leret af Finansministeriet og Centralorga-

nisationernes Fællesudvalg (CFU) ved 
overenskomstforhandlingerne i 1999. De 
rådgiver og formidler viden om kompe-
tence- og kvalitetsudvikling. En konsulent 
fra centret deltog i et møde med alle an-
satte på skolen, hvor hun fortalte om MUS 

præsenterede også et forslag til en MUS-
skabelon. Skolen valgte sidenhen at bruge 
skabelonen efter at have justeret den, så 
den passede til skolens organisation og 
virkelighed. 

”Jeg slog især på, at det virkelig skal 
være en medarbejderudviklingssamtale 
og ikke en skolesamtale. Medarbejderens 
udvikling skal være i fokus,” siger Sune 
Jørgensen.

Det fremadrettede stod højt på rektorens 
ønskeliste.

”MUS skal skabe en ramme til at tale 
om medarbejderens individuelle udvik-
lingsbehov sammenholdt med institutio-
nens behov for kompetenceudvikling,” 

Tættere på hverdagen
Som en del af den nye ledelsesstruktur 
er lærerne blevet fordelt mellem uddan-
nelseslederne i forhold til, hvilken gym-
nasieretning de underviser mest på. 

”Det har ikke været nemt at fordele folk, 
-

tet. Men nu kører vi med den opdeling, og 
så holder vi øje med, om det skal ændres 

selv de lærere til MUS, som han eller hun 
er ansvarlig for. Læreren forbereder sig til 
samtalen ved at gennemgå en fast række 
konkrete punkter og spørgsmål. Der er 
afsat en time til hver MUS. Lederen udfyl-
der et referatskema, som læreren under-
skriver senest 14 dage efter samtalen. 
Skemaet fungerer som lærerens udvik-
lingsplan for det kommende år. 

De har været igennem MUS én gang 
med det nye koncept på Nyborg Gymna-
sium, hvor alle har været på øvebane, som 
rektoren kalder det. I skolens samarbejds-

udvalg har de for kort tid siden drøftet 
MUS-konceptet og lavet forskellige juste-
ringer og ændringer. Det kommer de til at 
gøre hvert år, efter at alle medarbejderne 
har været til MUS.

”Vi har simpelthen forpligtet os til, at 
konceptet bliver justeret i forhold til de 
erfaringer, vi har gjort os. På den måde 
er MUS-konceptet dynamisk og ændrer sig 

”Det har for eksempel vist sig, at der er 
behov for at præcisere retningslinjerne for 

skal med? Og hvornår er det færdigt?” 
uddyber Sune Jørgensen.

En del lærere har ytret ønske om, at 
uddannelseslederen overværer deres un-
dervisning. Derfor har skolens samar-
bejdsudvalg netop besluttet at åbne op 
for den mulighed til næste omgang af 

NYBORG GYMNASIUMS 
MUS-KONCEPT  

Når medarbejderne på Nyborg 

Gymnasium bliver indkaldt til 

MUS, får de også et samta-

leskema tilsendt. Skemaet 

ses som et afsæt for selve 

samtalen.

Skemaet indeholder følgende 

fem hovedpunkter:

1. Siden sidst

2.  Fokus på det kommende 

års opgaver

3.  Trivsel

4.  Samarbejde

5.  Udviklingsmål og udviklings-

aktiviteter
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SYV RÅD TIL  
MUS-PROCESSEN

1.  Kommuniker strategien

2.  Vælg årets tema

3.  Klæd lederne på til at  

holde MUS

4.  Brug tid på forberedelse

5.  Saml op på tendenserne 

efter MUS-runden

6.  Følg op

7.  Evaluer og bliv bedre

Kilde:  Statens Center for Kompetence- 
udvikling
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Det kan være en uoverskuelig 
disciplin at deltage i eller af-
holde MUS. Men det kan læres, 
fortæller lektor Søren Frimann 
Trads, der forsker i MUS.

D  et kræver grundig forberedelse, hvis 
medarbejderudviklingssamtalen 
(MUS) ikke skal være spild af tid. 
Både leder og medarbejder skal gøre 

sig nogle grundige overvejelser, inden de sæt-
ter hinanden stævne med MUS på dagsorde-
nen. 

Det fortæller lektor Søren Frimann Trads 
fra Institut for Kommunikation på Aalborg 

-
arbejderudviklingssamtaler og interpersonel 
kommunikation.

”De skal begge være afklarede, i forhold til 
hvilken feedback og hvilke emner de ønsker 

at belyse,” si-
ger han.

Medarbej-
deren skal 
overveje 
grundigt, 
hvilke emner 
der er vig-

karriere- og 
kompetence-

udvikling vil man gerne have i nærmeste 
fremtid og på sigt. Ligesom evaluering af sin 
arbejdsindsats og sine arbejdsforhold er rele-
vant at trække frem til en MUS, fortæller Sø-

MUS  
SKAL  
STYRES

T
E
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 Mangler opfølgningen 
af MUS, udebliver resulta-

terne normalt også.
Søren Frimann Trads, lektor, Institut for  

Kommunikation på Aalborg Universitet  

MUS. Tilbuddet skal være for de lærere, 
der ønsker det. Tillidsrepræsentanten 
beskriver det som et forsøg på at komme 
tættere på hverdagen.

”På den måde kan dialogen også ud-
springe fra undervisningspraksis. Der 
bliver måske i højere grad også mulighed 
for at drøfte fagdidaktiske emner,” siger 

Klar strategi
Snart skal samarbejdsudvalget igen mø-
des for at drøfte retningslinjer for næste 
MUS. Som sidste gang skal der tages stil-
ling til skolens udviklingsstrategi, ind-
satsområder og efteruddannelsesramme.

Det er Sune Jørgensens opfattelse, at 

koncept, og at der især bliver fokuseret 

læreren ønsker at udvikle sig fagligt, og 
hvordan læreren generelt har det. 

Sune Jørgensen understreger vigtighe-
den af at få skudt det nye koncept godt i 
gang, ved at ledelsen gør det klart, hvad 
skolen vil bruge MUS til og hvorfor. 

”Ledelsen skal signalere, at MUS ikke 
bare er et overenskomstkrav, men noget, 
som medarbejderne skal få noget ud af,” 
fastslår Sune Jørgensen. 

STATENS CENTER FOR 
KOMPETENCEUDVIKLING   

-

ministeriet og Centralorganisati-

onernes Fællesudvalg (CFU) ved 

overenskomstforhandlingerne 

i 1999. 

statens arbejdspladser om kom-

petence- og kvalitetsudvikling.

på www.kompetenceudvikling.dk.

MUS i gymnasiet den 21. marts 

2012. Tilmelding og info på  

centrets hjemmeside. 
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medarbejder forbereder sig ved at tale 
punkterne igennem med en nær kollega 
eller ven.

”Det kan være svært selv at se alle fa-
cetterne af sine kompetencer, men det kan 
en nær kollega,” siger han. 

Kollegaen har ofte et ret godt billede af, 
hvordan man opfattes i organisationen, 
og det kan være lærerigt input før en MUS.

Lederen skal også gøre sit hjemmearbejde 
grundigt, inden der inviteres til MUS. 
Ifølge Søren Frimann Trads bør der indgå 
overvejelser om, hvilke emner medarbej-
deren vil bringe op.

”Lederen bør overveje, hvilke mulighe-
der og behov organisationen har i forhold 
til den pågældende medarbejder,” fortæl-
ler Søren Frimann Trads.

Det er primært lederens ansvar, at MUS 
foregår i de rette rammer. Mange arbejds-
pladser benytter sig af et fast MUS-kon-
cept. Søren Frimann Trads mener, at der 
i princippet ikke er noget galt med at have 
en fast struktur på MUS, bare den ikke 
bliver en spændetrøje. For eksempel følger 
nogle MUS slavisk et detaljeret samtale-
skema.

”Punktvis MUS blokerer for kreativite-
ten. For medarbejderen kan have emner, 
som ikke passer i skemaet,” fortæller Sø-
ren Frimann Trads.

faste punkter, og der kun er fremdrift i 

emne, forhindrer det samtalen i at blive 
dynamisk og åben, forklarer han.

Inden parterne forlader MUS, bør lede-

ren ridse op, hvad de har drøftet, og hvor-
dan det skal følges op. Søren Frimann 

af MUS, og konklusionen var, at opfølgning 
har afgørende betydning:

”Mangler opfølgningen af MUS, udebli-
ver resultaterne normalt også,” fortæller 
han.

er det lettere at holde hinanden op på af-
talerne, og det er muligt at justere, hvis 
ting kommer i vejen for målet. 

Fra bedømmelse til udvikling
Der er forskellige traditioner for, om det 
er lederen eller mellemlederne, der holder 
MUS med medarbejderne. Nogle oplever, 
at det er bedst at tale med den øverste 
leder, men der er både fordele og ulemper 
ved at tale med øverste chef, fortæller 
Søren Frimann Trads.

konkrete aftaler på plads, når man taler 
med den øverste beslutningstager. Men 
nogle medarbejdere kan også være nervøse 
for konsekvenserne, hvis de kommer med 
kritikpunkter til den, der har magten til 
at fyre dem. Nogle er måske mere trygge 
ved en mellemleder, der ikke har samme 
magtbeføjelser,” siger han.

”Kritikpunkter skal i det hele taget frem-

med en lang liste med fejl uden løsninger, 
giver det et negativt indtryk,” siger Søren 
Frimann Trads.

I stedet foreslår han, at man har løs-
ningsforslag til kritikpunkterne. Det virker 
mere handlingsorienteret og fremsynet. 
Nogle kritikpunkter må meget gerne også 

indeholde forslag, som betyder ændring i 
medarbejderens måde at håndtere en op-
gave på.

Det er en uskreven regel, at man ikke 
forhandler løn til MUS, men Søren Fri-
mann Trads mener, at man alligevel gør 

med fordel fremhæve deres arbejdsmæs-
sige bedrifter, og den resultatliste har le-
deren i hukommelsen, når der skal for-
handles løn.

Søren Frimann Trads fortæller, at MUS 
historisk set er gået fra at være en bedøm-
melses- til en udviklingssamtale. Tenden-
sen er, at organisationer i højere grad sør-
ger for, at deres overordnede strategiske 
fokus og værdier bliver indbygget i MUS.

”Der skal være en sammenhæng mellem 
den vej, virksomheden går, og den vej, 
medarbejderne går,” siger Søren Frimann 
Trads. 

1.  Forberedelse

2.  Åben, dynamisk samtale

3.  Opfølgning

TRE KRAV TIL MUS
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Der bliver ikke talt om 
 pædagogik og læring, når 
der er medarbejderudvik-
lingssamtaler. Skolens 
overordnede strategi kom-
mer man heller ikke ind på. 
Sådan er det i hvert fald på 
to af landets gymnasier, vi-
ser en ny masterafhandling 
fra Syddansk Universitet. 

IKKE ET ORD  
OM UNDERVISNING

S  elvom selve undervisningen er 
det, der fylder allermest i en 
lærers arbejdsliv, er læring og 
pædagogik nærmest ikke-eksi-

sterende, når der bliver afholdt medarbej-
derudviklingssamtaler (MUS) i gymnasiet. 
Skolernes overordnede strategi taler man 
heller ikke om. 

Det viser en ny masterafhandling fra 
Syddansk Universitet, der har titlen Gym-
nasiets medarbejderudviklingssamtaler 
som ledelsesværktøj. 

”Når man hverken snakker om lærernes 
undervisning eller skolens strategi, så bli-
ver MUS reduceret til en hyggelig snak 

om trivsel og en mulighed for at få den 
anerkendelse fra ledelsen, som lærerne 
ofte savner i hverdagen. Men det er ær-
gerligt, for MUS kan og bør være meget 
mere end det,” siger Sigrid Andersen, der 
underviser i historie og religion på Gam-

-
men med Jonas Lindelof, der underviser 
i musik og historie og er pædagogisk leder 
på Rysensteen Gymnasium. 

Afhandlingen bygger på fokusgruppe-
interview med lærere og ledere fra to gym-
nasier, hvor man siden august 2010 har 
benyttet sig af det MUS-koncept, som Sta-

 Skal den enkelte 
lærer opfatte MUS 

som andet end 
hyggeligt tidsspilde, 

er kerneydelsen  
nødt til at være en 

central del.
Jonas Lindelof, lærer og  

pædagogisk leder,  
Rysensteen Gymnasium 
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tens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 
har udviklet. 

”Når vi spurgte både lærere og ledere, 
hvordan de forberedte sig til MUS, nævnte 
ingen, at de forberedte sig på at skulle tale 
om undervisningen,” fortæller Jonas Lin-
delof. 

De interviewede lærere havde forberedt 
sig til MUS ved at udfylde det spørgeskema, 
der er en del af SCK’s MUS-koncept. Det er 

generelt, og der er derfor ingen spørgsmål, 

Men det er ingen undskyldning for, at gym-
nasiets kerneydelse – læring – er totalt 
fraværende i MUS, mener Jonas Lindelof 
og Sigrid Andersen. 

”Det er både dybt mærkværdigt og ær-
gerligt. For dermed bliver MUS ikke brugt 

over sin egen undervisning,” siger Sigrid 
Andersen.  

 Hvis pædagogik 
og læring står mere 

centralt i strategien, 
vil det også blive  

nemmere at bruge 
MUS strategisk.

Sigrid Andersen, lærer,  
Gammel Hellerup Gymnasium
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Snak om didaktik

der tidligere i gymnasiet var tradition for, 
at fag og undervisning var en privat sag. 
En lærer i fysik og kemi kunne for eksem-
pel ikke stille spørgsmålstegn ved, om en 
dansklærer nu også var god til at under-
vise i dansk. Og den holdning hænger 
nok lidt ved, mener de to lærere.   

”Men lederne, der afholder MUS, behø-
ver ikke gå ned i det enkelte fag. Man kan 
sagtens snakke om didaktiske spørgsmål. 
Det vil være et godt fælles udgangspunkt, 
og det er da oplagt, at man som leder spør-

kan gøre din undervisning endnu bedre?” 
siger Sigrid Andersen.    

der skal holde MUS, som led i forberedel-
sen for eksempel overværer lærernes un-
dervisning eller kigger på deres undervis-
ningsplaner. For lærernes vedkommende 
kan det være en god idé at tage en for-
løbsplan eller en evaluering af et under-
visningsforløb med til samtalen. Men det 
har hverken ledere eller lærere, der med-
virker i masterafhandlingen, gjort.  

”Skal den enkelte lærer opfatte MUS 
som andet end hyggeligt tidsspilde, er 
kerneydelsen nødt til at være en central 
del. Både i forberedelsen, afholdelsen og 
opfølgningen. Man er nødt til at tale om 
noget, der er vigtigt for både lærere og 
ledelse,” siger Jonas Lindelof og fortsætter:

”Det er ikke nok som leder at kigge i 
Lectios årsopgørelse for at se lærerens ti-
mefordeling, og det er ikke nok som lærer 

Strategier er ukonkrete
MUS er ikke kun et redskab til at udvikle 
den enkelte medarbejder, men også ar-
bejdspladsen som helhed. Det kræver, at 
samtalerne bliver brugt som strategisk 
ledelsesværktøj. Masterafhandlingen viser 
imidlertid, at det ikke er tilfældet på de 
to gymnasier. Lederne har svært ved at 
inddrage skolens overordnede strategi i 
samtalerne, og lærerne bider ikke på, når 
lederne forsøger. 

er opmærksomme på, hvad MUS faktisk 
kan, og at det er lærerne, der mangler at 
få øje på mulighederne,” siger Sigrid An-
dersen.  

Skal MUS være et strategisk ledelses-
værktøj, er det nødvendigt, at skolens 
strategi er konkret og står klar for alle i 
organisationen, lyder konklusionen i ma-
sterafhandlingen.  

-

brug for udvikling? Er strategien luftig og 
fyldt med for mange smarte ord og for lidt 
substans og hverdag, er den svær at tale 
meningsfyldt om,” forklarer Jonas Lindelof.

”Lærerne, vi interviewede, havde svært 
ved at se sig selv som en del af strategien. 
De følte ikke, at den handlede om dem,” 
siger han. 

Ifølge Jonas Lindelof og Sigrid Andersen 
vil det gøre det nemmere at koble skolens 
overordnede strategi med den enkelte læ-
rers udvikling, hvis undervisning og læ-
ring fylder mere i skolernes strategiplaner. 

centralt i strategien, vil det også blive 
nemmere at bruge MUS strategisk,” siger 
Sigrid Andersen. 

Og samtalerne kan netop give mening 
for alle implicerede, når man bruger dem 

til at arbejde strategisk med kompetence-
udviklingen på skolen. På den måde leder 
de til en overordnet sammenhæng, fast-
slår hun. 

”MUS kan netop bruges til at gøre sam-
menhængen mellem strategi og kerne-
ydelse tydeligere og dermed forankre 
strategien yderligere hos den enkelte læ-
rer,” siger Sigrid Andersen.   

Usikkerhed om fordeling
De to gymnasier i masterafhandlingen 
har begge valgt at uddelegere MUS, så 
det ikke kun er rektor, der tager sig af 
samtalerne, men også uddannelsesle-

-
tegisk ledelsesværktøj, er det nødvendigt, 
for rektor kan ikke ene mand afholde 

personer, konkluderer Jonas Lindelof og 
Sigrid Andersen. 

Men decentraliseringen skaber en 
række udfordringer, som gymnasierne er 
nødt til at tage hånd om, påpeger de. 

”Lærerne var tydeligvis usikre på for-
delingen. De brugte meget tid på at spe-
kulere på, hvorfor de havde fået tildelt 
den leder, som de nu havde. Det blokerede 
simpelthen for deres forberedelse af sam-
talen,” fortæller Sigrid Andersen.   

Skal man undgå en masse tilfældige 
teorier på lærerværelset, skal baggrunden 
for fordelingen være tydelig og kommu-
nikeres klart ud, lyder deres anbefaling.  

”Det er næsten lige meget, hvordan man 
laver fordelingen. Den kan være efter sko-
nummer, alder eller noget helt tredje. Bare 
man siger, hvad man gør,” fastslår Jonas 
Lindelof. 

Desuden er det vigtigt, at alle ledere, 
der afholder MUS, har præcis de samme 
beføjelser, og at det ligeledes bliver meldt 
klart ud. 

”Det er et problem, hvis rektor har be-
holdt beføjelserne. Så er det jo klart, at 
alle vil til MUS hos rektor,” siger Sigrid 
Andersen og forklarer, at lærerne på de 
to gymnasier, der holdt MUS med andre 
end rektor, netop var i tvivl om de pågæl-
dende lederes beføjelser.  

Også for lederne er det afgørende at 
vide, hvilke ressourcer de har at spille 
med, for eksempel i forhold til efterud-
dannelseskurser.  

”Det var tydeligt, at uddannelseslederne 
selv var usikre på deres rolle i forbindelse 
med MUS. De var især i tvivl om, hvilke 
muligheder de havde for at efterkomme 
lærernes ønsker under samtalerne, og de 
vidste tilsyneladende heller ikke, om de 
havde de samme beføjelser som deres le-
derkolleger,” siger Jonas Lindelof. 

MASTER OM MUS    

MUS i gymnasiet bygger 

på fokusgruppeinterview 

på to gymnasier. Begge 

skoler har siden skoleåret 

2010-2011 benyttet sig 

af det MUS-koncept, som 

Statens Center for Kom-

petenceudvikling (SCK) har 

udarbejdet.

erfaringer med MUS var 

vidt forskellige. Hvor man 

det ene sted ikke havde haft 

MUS i de foregående fem 

år, havde man det andet 

sted stort set gennemført 

samtalerne hvert år. 

fire ledere og to lærere 

interviewet, på den anden 

skole blev to ledere og fire 

lærere interviewet.

Jonas Lindelof, der selv 

er gymnasielærere, har 

skrevet afhandlingen som 

deres afsluttende opgave 

på masteruddannelsen 

i gymnasiepædagogik 

(ledelseslinjen) på Institut 

for Filosofi, Pædagogik og 

Religionsstudier ved Syd-

dansk Universitet. 
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Forlaget AndricoF
A Mossøbr

Se mere om vores bøger og IT på www.andrico.dk

af Wacher og Kjærgaard

144 sider, 104 kr.

92 sider, 62 kr.

44 sider, 25 kr.

Med en ordklasser, sætnings-
analyse, mm). Tre niveauer med hver sin farve.

'Grammatisk Værktøjskasse' (

Tilpasset grammatikbogens regler/farver.

Velegnet til selvrettende undervisning.

STIFINDEREN

160 sider, 162 kr.

80 dobbeltøvelser (par-opgaver, lege og brætspil).

398 kr. for en lærerlicens

Et elektronisk retteprogram, som gør det nemt og hurtigt at rette
skriftlige opgaver på computeren (14 dages gratis prøveversion).

af Ehrenreich, Holm, Steensen og Riis

128 sider i farver, 99 kr.

64 sider, 48 kr.

PAPEGØJEBOGEN

Clara Ehrenreich, Astrid Holm,

Bodil Riis og Jette Steensen

PAPEGØJEBOGEN
Løsningshæfte

Forlaget Andrico

Clara Ehrenreich, Astrid Holm,

Bodil Riis og Jette Steensen

Forlaget Andrico

PAPEGØJEBOGEN
Differentierede øvelser
i engelsk grammatik

Et omfattende øvelsesmateriale, som er opdelt
i 3 sværhedsgrader, markeret med hver sin farve.
En „grammatisk huskefinger” minder kort eleven
om de vigtigste regler, som er relevante for den
pågældende øvelse.
Velegnet til forårets eksamenstræning samt til flex-
og fjernundervisning.

Gør det muligt for eleven at arbejde individuelt på sit
eget niveau, uden at læreren får ekstra rettearbejde.

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Andrico

STIFINDERENSTIFINDEREN

“Tea for two”“Tea for two”

Games and ActivitiesGames and Activities

- Øvebog- Øvebog

Seminar for nye lærere
Er du ansat inden for de senere år, og vil du udveksle erfaringer med andre unge lærere?
Dette er et tilbud til dig, der ikke har været medlem så længe:

GL holder 2 seminarer for nyansatte lærere i marts 2012:

Tirsdag den 20. marts 2012 på Hotel Radisson BLU, Århus 

Torsdag den 22. marts 2012 på Hotel First, København V

Begge dage kl. 9.30-16.00.

Programmet er opdelt i tre ”moduler”, hvor du først får mulighed for at udveksle erfaringer med an-

dre lærere, som også er nye i lærerjobbet. Herefter lidt om GL, og her får du mulighed for at få drøftet 

dine ansættelsesvilkår, din løn mv.

Om eftermiddagen sætter vi fokus på karriere- og kompetenceudvikling. Undervisningsministeriet 

vil fortælle om, hvad du som lærer kan bruge ministeriet til, fagkonsulenterne og lidt om 

pædagogikum. En rektor/uddannelseschef vil fortælle om, hvordan dine muligheder er i den 

gymnasiale sektor, og en repræsentant fra GL vil fortælle om GL’s tilbud til dig for efteruddannelse, 

om de faglige foreninger mv. Derefter er der mulighed for at drøfte dine erfaringer og ønsker med 

oplægsholderne. 

Selve programmet kan ses på GL’s hjemmeside: hhttp://www.gl.org/arrangementer/NyeLaerere/ 

Documents/Program%20Seminar%20for%20nye%20lærere%202012.pdf.

Deltagerne sidste år var yderst positive i deres evalueringer.

Tilmelding: Det er gratis at deltage i seminaret, og GL betaler rejseomkostninger med tog/bus. 

Hvis du er ansat inden for de senere år, og hvis du ikke tidligere har deltaget i et seminar for nye læ-

rere, er du meget velkommen.

Pladserne besættes efter først til mølle-princippet.

Tilmelding sker via GL’s hjemmeside: http://www.gl.org/arrangementer/NyeLaerere/Sider/Hjem.aspx.



GYMNASIELIV

PÅ VEJ TIL UNDER-

VISNING – elever på 

Rysensteen Gymna-

sium på Vesterbro  

i København gør klar 

til at gå til matematik-

undervisning i gym-

nasiets nye lokaler i 

Kødbyen.
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NICOLAI MOLTKE-LETH
Født 1970. Cand.scient.soc., 

foredragsholder og grundlæg-

ger af True North, der har 

specialiseret sig i at udvikle 

personlige og sociale kompeten-

cer hos børn og unge igennem 

samarbejde med skoler og  

 kommuner over hele landet.

Oprindelig uddannet jægersoldat 

og forfatter til bestsellerne Jo, 

du kan fra 1996 og Et glimt af 

sjælen, 2005.
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Du mener, det er symptombehandling at servere mor-
genmad for gymnasieelever for at få dem til at møde i 
skole. Hvorfor det?

ud af, hvorfor de unge i første omgang ikke er motiverede 
til at møde op til undervisningen. Jeg mener, skolerne gør 
eleverne en bjørnetjeneste ved at servicere dem med mor-
genmad. Nogle ringer endda til eleverne på hjemmeadres-
sen, når de ikke møder ind om morgenen. Når de engang 
kommer ud på arbejdsmarkedet, kan de ikke forlange 
morgenmad som belønning. Morgenmadsordninger er sik-

det en alt for kortsigtet løsning.

Symptombehandling er noget, man gør i forbindelse 
med sygdom. Hvem mener du, der er syg?
Sygdommen ligger i systemet, der er for dårligt til at sti-
mulere de unge. Problemet er jo, at de unge ikke er moti-
verede for at komme i skole. Men sygdommen opstår, længe 

er man for dårlige til at stimulere den indre motivation 
hos eleverne.

Hvad mener du i stedet, man skal gøre for at fastholde 
gymnasieeleverne?
Jeg har en drøm om at få personligt lederskab på skemaet 
allerede i folkeskolen. Det er nemlig vigtigt i en tidlig alder 
at give eleverne overblik over deres styrker, så de kan lære 
at navigere i dem. Den opgave kan man ikke overlade til 
forældrene selv, for de har ikke de nødvendige værktøjer 

prioritere at udnytte dem. Gymnasielæreres faglighed er 
deres største kompetence, men i dag kan de ikke komme 
igennem med faglighed alene. Autoritetstroen er kraftigt 
reduceret, derfor er det mere nødvendigt end nogen sinde, 
at lærerne får pakket deres faglighed ind i god ledelse og 

kompetencer, vil gymnasierne kunne motivere eleverne 
med bedre undervisning.

Hvorfor lader du ikke skolerne selv om at vurdere, hvad 
der er den bedste måde at fastholde eleverne på?
Jeg har ikke noget imod gymnasiernes forsøg på at fast-

over for en opgave, og det er meget sympatisk, at de gør 
et forsøg på at løse den. Jeg forstår dem godt, men påpeger 
bare nogle generelle problemer i vores uddannelsessystem.

Da du selv gik i gymnasiet, var du da altid lige motive-
ret til at møde om morgenen?
Nej, det er der ingen tvivl om, jeg ikke var. En af de ting, 
jeg gik meget op i, var fællesskabet. Men der var da nogle 
fag, jeg elskede, fordi læreren bare var så dygtig, og jeg 
selv blev beriget af undervisningen. Men der var også 
nogle, jeg hadede. Der disponerede jeg så mit fravær. Må-
ske havde gratis morgenmad lokket mig til truget, da jeg 

lærere bedre. Det vil sige, at kernen, den motiverende 
undervisning, ikke skabes af morgenmad, men af men-
nesker, der tager deres opgave som undervisere så alvorligt, 
at det brænder igennem hos eleverne.  

Undervisningen skal få de unge ud af sengen

Nicolai Moltke-Leth kritiserer flere gymnasiers 

morgenmadsordninger for at være kortsigtede 

løsninger på et problem, der opstår, længe før 

eleverne starter i gymnasiet.

Flere gymnasier forsøger sig med morgenmadsordninger for at få de unge til at møde i 
skole. Det er symptombehandling og løser ikke problemet på lang sigt, siger tidligere 
jægersoldat Nicolai Moltke-Leth.
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DFI.DK/LETH
WEBMATERIALE OM JØRGEN LETHS 
KUNSTNERISKE UNIVERS

Jørgen Leth er en af vor tids mest markante danske kunstnere – inden 

for både film og litteratur. Det Danske Filminstitut præsenterer nu et 

webmateriale, skrevet af Henrik Poulsen, med baggrundsstof, tekstud-

drag, interviews og filmklip samt forslag til arbejdsområder og opgaver  

i Jørgen Leths værker – dfi.dk/leth

Materialet retter sig mod dansk og mediefag i STX 2. og 3.g samt 

AT-forløb. Det inddrager direkte de 20 film af Jørgen Leth, der er 

tilgængelige på filmstriben.dk

 
Det Danske Filminstitut distribuerer mere end 1100 kort- og dokumentarfilm via streamingtjenesten 

filmstriben.dk. Find materialer m.m. på dfi.dk/filmigymnasiet



YDERLIGERE MILLIONER TIL  

en udgift, mens GL peger på, at gymnasierne samlet set har en god økonomi, og at 
der ikke er belæg for at bruge klasseloftet som argument for at spare andre steder.

S -
diskuteret i medierne, på landets 
gymnasier og på Christiansborg. 

Regeringen og Enhedslisten indførte 

-
nister Christine Antorini (S) måtte kort 
tid efter erkende, at elevtallene for de 
nuværende klasser var for lavt sat på 
grund af ”problematisk datagrundlag” 
fra ministeriets ”talleverandør”, UNI-C, 

To dage før ministeren og resten af dan-
skerne skulle danse om juletræet, blev 

kroner om året, så gymnasierne i alt får 

Samtidig er der blevet indført en dis-
pensation for gymnasieskoler i udkants-
områderne, hvor der er lang afstand 
mellem skolerne. På den måde undgår 
man, at nogle få elever skal tvinges til 
at vælge et gymnasium langt væk, 
selvom det gennemsnitlige klasseloft 

På trods af de ekstra penge og dis-
pensationen blev klasseloftet ikke den 
julegave, rektorerne havde ønsket sig. 
Men hvor de før modtog klasseloftet 
som en hadegave, ser rektorerne nu 
mere på ”pakken”, som var det en hjem-
mestrikket sweater fra mormor – den 

kan ikke byttes, så nu prøver vi at tage 
den på. 

Formand for Gymnasieskolernes Rek-
torforening Jens Boe Nielsen siger:

”Vi er godt tilfredse med, at ministe-
riet har erkendt, at dets tal ikke var rig-

er også glade for, at provinsgymnasierne 
får dispensation. Vi mener dog stadig, 
at klasseloftet bliver en ekstraudgift,” 
siger Jens Boe Nielsen. 

Rektorforeningen har tidligere lavet 
beregninger, som viser, at prisen på klas-
seloftet bliver på 370 millioner kroner 
om året, men Jens Boe Nielsen erkender, 
at det lige nu er umuligt at sige, hvad 
prisen for klasseloftet præcis bliver 

T
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Der er kommet 

klasserne, og på nogle  
skoler er klasselokalerne 
bygget til 24 elever  
– det betyder støj og  
dårlig trivsel for elever  
og lærere.
Christine Antorini, børne- og 

undervisningsminister 
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 KLASSELOFTET
blandt andet på grund af den nye regel 
om dispensation.

I GL er formand Gorm Leschly glad 
for, at regeringen har fundet yderligere 
penge til aftalen.

klasseloftet reelt kommer til at koste, 
men at Rektorforeningens regnestykke 
er for højt sat.

”Prisen på klasseloftet kommer an på 
-

teten i for eksempel hovedstaden udnyt-
tes; man kan eksempelvis overveje, om 
elever fra Vestegnen skal optages på 
gymnasier i centrum. Fordelingsudval-
gene bliver med aftalen styrket, og det 
kan måske betyde en bedre fordeling af 
eleverne,” siger Gorn Leschly. 

-
sierne samlet set har en god økonomi.

Skoler har overskud
De almene gymnasier har haft et gen-
nemsnitligt overskud på cirka en kvart 
milliard kroner om året, siden de blev 

selvejende i 2007. Da taxameterordnin-
gen blev fastsat, var det med udgangs-

i hver klasse, hvilket vil sige, at nogle 
gymnasier har modtaget mange ekstra 

og deres bundlinjer er blevet bedre, i 

stor gruppe af de ældste lærere, som 
forlader arbejdsmarkedet nu, og de bliver 
erstattet af yngre lærere, hvilket giver 
meget store besparelser i de kommende 
år,” siger Gorm Leschly, som derfor ikke 
mener, der er belæg for at bruge klas-
seloftet som argument for besparelser 
andre steder, som nogle rektorer har 
varslet.

elever i klasserne også har betydet større 
indtjening for det enkelte gymnasium.

”Det er rigtigt, at gymnasierne har 

elever i klasserne, men i de sidste fem 

år er gymnasierne samtidig blevet udsat 
for besparelser. Når gymnasierne har 

været for at klare det kapacitetsproblem, 
der har været på grund af store ung-
domsårgange. De penge, vi har fået ind, 
er så blevet investeret i lektiecafeer, stu-
dieordninger, vejledninger og så videre,” 
siger Jens Boe Nielsen.

Hvorfor kan gymnasierne så ikke bruge 
af overskuddet til at skabe mindre klas-
ser?

”Det er som at tisse i bukserne for at 
holde varmen. Det er samtidig meget 
forskelligt, hvad skolerne har sparet op, 
mit eget gymnasium har for eksempel 
en negativ egenkapital,” siger Jens Boe 
Nielsen.

Bygger nyt
Ordrup Gymnasium har i det sidste par 
år haft en pæn økonomi og havde i 2010 
et overskud på næsten 5,5 millioner kro-

dog, at pengene målrettet er sparet sam-

Ministeren:  
GRÆNSEN VAR NÅET

 
enkelte gymnasium ikke nødvendigvis arbejder for samfundets fælles mål om god under-
visning til alle, og derfor skal politikerne sætte overordnede rammer – som for eksempel  

Regeringen og børne- og undervis-
ningsminister Christine Antorini 

grænse for, hvor meget de gymnasiale 
skoler selv må bestemme. 

Ministeren ønsker fortsat, at de selv-
ejende gymnasier skal have stor selvbe-

stemmelse, men hun mener samtidig, at 
det er politikernes opgave og ansvar at 
bestemme, i hvilken retning ungdomsud-
dannelserne skal bevæge sig. 

Stigningen i klassekvotienterne i de 
seneste år er efter hendes mening et ek-
sempel på, at gymnasiernes selvbestem-
melse havde nået en grænse.

”Jeg synes, det var et problem, at klas-
sekvotienten har været støt stigende i de 
seneste år, og det er ikke rimeligt, når 
elever skal sidde i vindueskarmene. Der 

-
serne, og på nogle skoler er klasseloka-
lerne bygget til 24 elever – det betyder 
støj og dårlig trivsel for elever og lærere. 
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men for at bygge nyt for at udvide ka-
paciteten, og i 2013 står der 0 kroner 
på gymnasiets konto.

I de sidste to år har skolen haft klas-
ser med 31 og 32 elever på grund af et 
stort pres af elever. Skolen har dog bud-
getteret med et gennemsnit på 30 elever 
i hver klasse. Rektoren mener, at selv 
med de ekstra midler, der blev fundet 

”Det er uholdbart med 31-32 elever i 
klassen, og derfor er det en god beslut-

klasse. Finansieringen er dog ikke god 
nok, og i 2015 vil klasseloftet koste os 
cirka 2,3 millioner kroner om året. Det 
vil gå ud over de særlige initiativer, vi 
har for de elever, som har behov for eks-
tra assistance for at gennemføre gym-
nasiet. Vi tager målsætningen om, at 95 
procent af en ungdomsårgang skal have 
en ungdomsuddannelse meget alvorligt,” 

Små klasser
Andre steder i landet får gymnasierne 
ingen problemer med at overholde et loft 

På Ringkjøbing Gymnasium er der en 
gennemsnitlig klassekvotient på omkring 
25 elever i 1. g, og sidste år havde skolen 

skyldtes blandt andet skolens udkants-
tilskud. Skolen har valgt i år at lave seks 
klasser om til syv klasser for at have 

”Vi kunne have valgt at lave større 
klasser og så have et større overskud, 
men vi skal ikke være en bankvirksom-
hed og skal ikke spare op,” siger rektor 

de enkelte gymnasiers økonomi, men 
han konstaterer, at gymnasier med lige 
mange elever i klasserne kan have vidt 
forskellig økonomi.

”Jeg vedkender, at vi har haft med-
vind; vi har en god jævn aldersfordeling 
af lærere, og vi har købt vores bygninger 

til en god pris, men det kan lade sig gøre 

og overskud samtidig, og vi har også 
mentorordning og lektiecafé,” siger han.

Vil selv bestemme
På Viby Gymnasium er bestyrelsen kom-

-
sible klasseloft.

”Bestyrelsen har vedtaget, at der ikke 
skal være alt for store klasser. Vi tror på, 
at eleverne har det bedre med mindre 
klasser, og lærerne får et bedre arbejds-
miljø – en stor klasse er en stressfaktor 
for læreren,” siger rektor Åge Weigelt.

Bestyrelsen har besluttet, at der 
mindst skal være 25 og højst 31 i en 
klasse. Skolen har oprettet otte små 
grundforløbsklasser, som er blevet sam-
let til syv studieretningsklasser efter 
grundforløbet. 

Alligevel er rektoren ikke glad for det 

”Jeg mener principielt, den enkelte 
skole og bestyrelse skal handle efter, 
hvad de mener er fornuftigt, og det kan 
være forskelligt fra skole til skole. Rege-
ringen er i deres gode ret til at lovgive, 

siger Åge Weigelt.

Jeg mener 
principielt, den enkelte 
skole og bestyrelse skal 
handle efter, hvad de 
mener, er fornuftigt, og 
det kan være forskelligt 
fra skole til skole.

Åge Weigelt, rektorpå  

Viby Gymnasium  

Det betyder samtidig også, at der er min-
dre lærertid til eleverne,” siger ministe-
ren.

-
nomi med en politisk ramme. Det skal 
forstås på den måde, at gymnasierne 
fortsat har friheden til at konkurrere, så 
længe det ikke går ud over kvaliteten.

”Bagsiden af selveje kan være, at hvert 
enkelt gymnasium tænker på sig selv og 
ikke tænker på fællesskabet og den fæl-
les opgave at sikre sig et godt gymna-
siemiljø, hvor der er plads til alle, og 
hvor vi sammen arbejder for at nå mål-
sætningen med, at 95 procent får en 
ungdomsuddannelse,” siger hun.

God opsparing
Christine Antorini konstaterer, at gym-
nasierne samlet set har en god økonomi, 
og at nogle gymnasier har oparbejdet en 
god opsparing.

gymnasier et økonomisk råderum, og 
der har man kunnet prioritere at oprette 

at skabe et stort overskud, men at lave 
bedst mulig undervisning for pengene,” 
siger ministeren.

-
-

kussion. Ministeren måtte erkende, at 
der var blevet brugt forkerte data fra UNI 
C til at lave beregninger for prisen på 
klasseloftet, og nu er der blevet lagt yder-

-
ner om året til aftalen.

”Vi har nu brugt mere aktuelle tal fra 
gymnasiernes rektorer og erhvervssko-

-
sieret. Det er rigtigt, at der skal gen-
nemføres en kapacitetsudvidelse i 
hovedstaden, og der var i forvejen sat 

en pulje af for hele landet på 200 mil-
lioner kroner til udvidelse af kapaciteten, 
og så har vi givet yderligere 20 millioner 
til kapacitetsudvidelse for erhvervsgym-
nasierne,” siger Christine Antorini.  

Social balance
Regeringen er ikke færdig med at sætte 
rammer for de gymnasiale skoler. Næste 
skridt er indførelsen af et system med 
sociale taxametre, hvor gymnasier med 

-
pensation. Foreløbig er der nedsat en 
arbejdsgruppe, som skal udarbejde et 
forslag til en model.

”Sociale taxametre er en måde at 
sikre, at de selvejende gymnasier arbej-
der for det fælles mål, at 95 procent af 
en ungdomsårgang får en ungdomsud-
dannelse,” siger Christine Antorini.
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GL MENER

Regeringen og Enhedslisten har ad to 
omgange, senest den 22.12.2011, ind-
gået aftaler om at indføre et gennem-

klasser, der starter til august 
2012. 

Det nye, gennemsnitlige klas-
seloft er et rigtig positivt tiltag, 
der bryder mange års fortsatte 
stigninger i klassestørrelserne. 
Klasseloftet giver mulighed for 
langt mere kvalitet i undervis-
ningen.

Det er da ikke ligegyldigt, om 

mere end 24 elever. Det giver 
problemer med indeklima, støj 
og forringer elevernes koncen-
tration og indlæringsevne, når der for eksem-

Det faglige udbytte forringes, og det rammer i 
særlig grad de i forvejen frafaldstruede elevers 
udbytte af undervisningen. Og klasseloftet for-
hindrer ikke skolerne i at fortsætte arbejdet 
med varierede undervisningsformer.

 Set i det perspektiv er det overraskende, at 
-

katastrofe. Først begrundet i, at der ikke fulgte 
penge nok med i forslaget. Siden fulgt op med 

de ekstra lokaler. I kritikken påstår nogle rek-
torer tilmed, at det er uden betydning for un-
dervisningen, om der eksempelvis er 30 elever 

-
ligere end klasser med 30.

 Selvfølgelig skal de fornødne ressourcer være 
til stede. Derfor er det godt, at de ansvarlige 
– regeringen og Enhedslisten – har erkendt, at 
der var fejl i de data, der lå til grund for den 
første aftale. Nu bruger man som udgangspunkt 
tal, der svarer til de gennemsnitlige klassekvo-
tienter, GL indsamlede i september. Skolerne 
tilføres ekstra midler, og de skal bruges til un-
dervisning og ikke til at forøge de store over-

løses. Nogle skoler har ledige lokaler, og mange 
steder er der ledige lokaler tæt på skolen, der 
kan lejes i nogle år. I en del områder vil elev-

søgningen desuden 
falde med de mindre 
ungdomsårgange. Af-
talerne tager også 
højde for, at der i ud-
kantsområder kan 
være særlige behov, 
hvor det kan være 
svært eller umuligt at 
give eleverne et godt 
gymnasietilbud uden 
at overskride grænsen 

-
danne situationer skal 
skolen sikre, at lærer-

støtten per elev er den samme uanset klasse-
størrelse.

Alt i alt er det en god og velbegrundet aftale. 
Så lad os glæde os over et vigtigt kvalitets-
tiltag og drøfte, hvordan vi udvikler enga-
gement, faglighed og endnu mere at-
traktive studiemiljøer. Det er blandt 
andet det, vi skal bruge det kommende 
gymnasiale udviklingsprogram til. Må-
ske bør vi lave et forsøg med at indføre 
en vis undervisningspligt for rektorer og 
efterfølgende teste, om de fortsat mener, 
at det er uden betydning, hvor 
mange elever de skal for-
holde sig til i en klasse.  

Gorm Leschly,  
GL’s formand

Fokus på kvalitet og udvikling 

Selvfølgelig skal 
de fornødne ressourcer 
være til stede. Derfor er 
det godt, at de ansvarlige 
- regeringen og Enheds- 
listen - har erkendt, at  
der var fejl i de data,  
der lå til grund for den 
første aftale.
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I dag er de unges 
problem i virkeligheden 
mere angsten for ikke  
at kunne leve op til 
deres egne idealer.
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Mørke skyer hænger lavt på 
den århusianske himmel 
og skaber en passende 
kulisse for interviewet 

med professor, klinisk psykolog Carsten 
René Jørgensen.

-
sitet, og på bordet foran ham ligger hans nye 
bog, Danmark på briksen, hvori han blandt 
andet tager temperaturen på danskernes psy-
kiske tilstand og især på det relativt store 
mindretal, som ikke har det godt. 

I bogen beskriver han et samfund og en 
kultur, hvor der er stor frihed til at realisere 
sig selv, og hvor vi forventer af os selv og 

giver os det gode liv. 
The sky is the limit, som Carsten René 

Jørgensen skriver et sted i bogen om unges 
frihed til at vælge fra alle livets hylder. Men 
hvad hjælper det, når nogle unges mentale 

himmel er lige så sort som skyerne over Aarhus 
denne grå vinterdag?

Danskerne beskrives ofte som verdens lykke-
ligste folk, men en gruppe unge vil næppe føle 
sig som en del af lykkenationen – tværtimod er 
der et mindretal af de unge, der i varierende grad 
har psykiske problemer. 

Gruppen er så stor, at Carsten René Jørgensen 
mener, at målet om, at 95 procent af en ungdoms-
årgang skal have en ungdomsuddannelse, kan 
virke som en overordentlig stor udfordring eller 
måske ligefrem urealistisk. Det vender vi snart 
tilbage til.

i dag er glade og har det godt, men samtidig er 
det også en realitet, at et mindretal ikke har det 
sådan, fortæller Carsten René Jørgensen.

-
fund er velfungerende og giver muligheden for at 
skabe sig et godt liv. De unge er dog ikke en ho-
mogen gruppe, og der er en række undersøgelser, 

Et mindretal af de unge har ondt i psyken og har svært ved at leve 
op til samfundets forventninger om at skabe deres eget gode liv. 
Mange går til psykolog, får antidepressiv medicin og skader sig 

og klinisk psykolog Carsten René Jørgensen tvivler på, at det er 
realistisk, at 95 procent af de unge får en ungdomsuddannelse.
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som peger på, at en gruppe ikke har det godt. 
For eksempel har 20 procent af de unge kvin-
der mellem 15 og 19 år været til psykolog 
– det er forholdsvis mange unge mennesker, 
som har haft brug for professionel hjælp,” 
siger Carsten René Jørgensen, som i sin bog 
citerer en række videnskabelige undersøgel-
ser, som tegner et dystert billede for en del 
af den danske ungdom.

Over 4 procent af de 15-19-årige kvinder 

af danske gymnasieunge har det så vanske-
ligt, at de skader sig selv, når de er under 
pres. 419 piger eller unge kvinder forsøgte 
at tage deres eget liv med Panodil eller andre 
smertestillende piller i 2009 – det er mere 
end en fordobling siden 2000. Over tre pro-
cent af de danske drenge mellem 10 og 14 

nærmest eksplosiv stigning på få år. 

Overambitiøs
Carsten René Jørgensen mener, at nogle af 
tallene kan forklares med, at vi er blevet 
bedre til at få fat i de unge med problemer, 
og at det er blevet mere almindeligt for ek-
sempel at opsøge psykologhjælp. Men det 
ændrer ikke ved, at en gruppe unge har det 
psykisk dårligt – måske blandt andet fordi 
de stiller urealistisk store krav til sig selv. 
Krav, som har rødder i samtidskulturen. Det 
får Carsten René Jørgensen til at stille spørgs-
målstegn ved, om næsten alle danske unge 
kan få en ungdomsuddannelse, uden at der 

mener, det er prisværdigt, at målsætningen 
i Danmark er, at 95 procent af de unge skal 
have en ungdomsuddannelse, men at poli-
tikerne, som har skabt de målsætninger, 
undervurderer, hvor svært en række af de 
danske unge har det.

”Jeg tror ikke, det er realistisk, at 95 pro-
cent får en ungdomsuddannelse, som også 
rykker noget, og som de kan bruge til noget. 
Der er en gruppe unge, som er meget skrø-
belige, og så er vi måske også nødt til at 
spørge, om 95 procent af de unge er så 
kvikke, at de kan tage en ungdomsuddan-
nelse. Jeg kender ikke svaret, men jeg mener, 
det lyder af mange,” siger han.

-
ordinær indsats til.

”Det bliver meget svært at få de sidste 
procenter med og opnå, at 95 procent får en 

ungdomsuddannelse. Det er godt at have 
ambitionen, da uddannelse er en af vejene 
til at få et godt voksenliv, men vi skal være 
bevidste om, at det kræver noget ekstra, hvis 
det skal lykkes. De sidste 10 procent af de 
unge er meget tungere end de første,” siger 
han. 

Flere af de ”skrøbelige” unge går i dag på 
de gymnasiale uddannelser eller på andre 
ungdomsuddannelser, og der kommer måske 

unge bliver optaget på uddannelserne. Det 
giver en ekstra udfordring for lærerne, mener 
Carsten René Jørgensen. 

”Det er jo ikke gymnasielærernes primære 
opgave at opdage, om unge har det psykisk 

det dårligt, fordrer det, at du er tæt på de 
unge og har et indblik i, hvordan de har det, 

bliver det at få føling med, hvordan den en-
kelte har det,” siger Carsten René Jørgensen. 

Alligevel kan læreren på ungdomsuddan-
nelsen nogle gange være den eneste person, 
som ser, at den unge har problemer.

andre taler ikke med deres mor og far, så 
læreren eller studievejlederen kan være den, 
som opdager de unges problemer. Gymna-
sielæreren kan se tegn på mistrivsel – for 
eksempel elever, der ikke kommer til under-
visningen, isolerer sig eller har svært ved at 

På de danske ungdomsuddannelser sidder unge med store psykiske problemer, i takt med at 

flere unge bliver optaget på en ungdomsuddannelse vil disse unge også blive en udfordring 

for lærerne, mener klinisk psykolog og forfatter Carsten René Jørgensen.
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koncentrere sig, nogle bliver hurtigt aggres-
sive eller kede af det og går midt i timen,” 
siger Carsten René Jørgensen, som under-
streger, at det ikke skal være lærerens rolle 
at spille sagsbehandler eller psykolog.

Frihed til at fejle
I bogen Danmark på briksen beskriver for-
fatteren et samfund og en kultur, hvor der 
er stor frihed til at realisere sig selv. Vi tror 
på, at det enkelte menneske har uanet po-
tentiale, og mange unge mennesker har en 

-
nesker er det positivt, at de kan gribe livet 
og gøre nogenlunde, hvad de vil med det, 
mener Carsten René Jørgensen, men en del 

mennesker har svært ved at håndtere det 
frie, selvrealiserende liv.

”Når du har friheden til at udnytte dine 
potentialer, så falder det tilbage på dig selv, 
når det ikke lykkes. Når du har fået friheden 
til at skabe dig et godt liv, og det ikke lyk-
kes, så har du selv fejlet,” siger Carsten René 
Jørgensen og sætter udviklingen ind i et hi-
storisk perspektiv:

”I industrisamfundet var du angst for at 

unges problem i virkeligheden mere angsten 
for ikke at kunne leve op til deres egne 
idealer. De har friheden til at udleve deres 
idealer, og derfor bliver det tungere at fejle, 
end hvis der var noget udefra, der forhin-

drede dem i at nå deres mål,” siger han og 
understreger, at han ikke savner industri-
samfundet eller ønsker de unges frihed 

tendenser i kulturen, som kan være svære 
at håndtere for nogle unge, men langtfra 
alle.

”Du kan, hvad du vil” er en læresætning, 
som mange børn og unge i dag vokser op 
med.

”Det er positivt, at forældre og andre tror 
på de unge. Problemet kan for nogle være, 
at de forestillinger, andre har om dem, gør 
de til deres egne, og så kommer de til at leve 

at en ung sagtens kan klare at tage en stu-
dentereksamen, og den unge overtager den 
forestilling uden at have de reelle ressourcer 
til det, så har vi et problem,” siger Carsten 
René Jørgensen.

Dobbeltheden
Forfatteren sidder under en plakat af den 
surrealistiske kunstner Magritte – en over-
dimensioneret rose, som fylder et helt rum 
og kaster mørke skygger. Et motiv, som rum-
mer en dobbelthed af noget smukt og sam-
tidig ildevarslende.

På samme måde understreger Carsten 
René Jørgensen igen og igen i interviewet en 
dobbelthed i udviklingen – for eksempel at 
det er positivt, at det enkelte individ har stor 
frihed, men at nogle mennesker har svært 
ved at administrere den store frihed og livets 
mange valg.

Carsten René Jørgensen vil derfor heller 
ikke opstille for skarpe konklusioner og sætte 
lighedstegn mellem, at mange unge men-
nesker har ondt i psyken og udviklingen i 
vores samfund og kultur. Men han mener, 
at der er tegn på, at problemerne ikke kun 
handler om det enkelte individ.

”Der er en tendens til, at vi ser det som 
enkeltindivider, som har et problem, men 
når mange enkeltindivider har det samme 
problem på et givent tidspunkt – for eksem-

drenge og unge mænd, der er i behandling 

se på, om der også kunne være elementer i 
kulturen og vores fremherskende livsform, 
som er medvirkende til det her,” siger Carsten 
René Jørgensen. 

  Er cand.psych., ph.d. og 

professor med særlige  

opgaver i klinisk psykologi 

ved Psykologisk Institut, 

Aarhus Universitet. 

  Er desuden uddannet grup-

peanalytisk psykoterapeut 

og tilknyttet Klinik for 

Personlighedsforstyrrelser 

på Aarhus Universitets-

hospital. 

  Har tidligere udgivet tre 

fagbøger.

OM
  CARSTEN RENÉ 
JØRGENSEN
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SKEMAFRI

Ammestuene

Ak, ordsprog er ikke, hvad de har været! 
Ørerne, der hører, er ofte fyldt med halm.  

Så hvor det før hed: ”Her hjælper intet kæremål (klage), er det  

nu blevet til ens mor, som ikke kan hjælpe.
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ASprognørddeno

Mændene flygter fra 
kvindeligt selskab ved at 

besætte toilettet. De lumrer 

derude, tja, til de får hæmori-

der. Så hvorfor napper du ikke 

bare badet, når du vil være i fred? 

Når du har vasket hår to gange, 

læst bagsideteksten på hårkuren, 

børstet tænder og ikke kan finde 

på mere at bruge dit vandspild 

til, så skur skankerne med denne 

januar øv jeg skal spare-bodyskrub: 

1 dl finkornet salt eller økologisk 

rørsukker, 45 ml sesamolie, en smule 

flydende sæbe samt citron, lavendel-

blomster eller æteriske olier. Ahh!

Armhulenh

På Reddit.com finder du de ”sygeste” 

links, som de unge siger. Se bandet 

Walk off the Earth brillere ved at 

være fem mand om at spille på en 

guitar. Tjek, hvordan overfladen 

på en caffe latte kan udformes som 

en panda. Eller læs om lovforslaget 

SOPA – Stop Online Piracy Act, 

der har fået Facebook, Google 

og Twitter til at overveje en 

blackout af deres hjemmesi-

der. Siden ligner en joke fra 

90’erne, men er et sandt 

morskabsteater for 

drengerøve.   

tre  
kulturelle  
ting skal du  
og læserne  
opleve i  
januar?

1. Vi skal gå en tur i 

Hasles omegn for at se for-

stenede dinosaurfodspor. 

Det er det eneste sted i Dan-

mark, hvor man kan se dem. 

De findes på stranden ved 

Pyritsøen. Vandet skyller 

kysten væk. Så foreningen 

Det Maritime Hasle og aktivi-

tetscentret Natur Bornholm 

har lavet en infostander, 

der beskriver en god gåtur. 

Her bliver man ledt forbi 

dinosaurfodsporene. Info-

standeren står på Havvej 

ved landsbyen Sorthat. 

Min mand, Ben Woodhams, 

har lavet illustrationer til 

planchen, så vi er spændte 

på det endelige resultat.  

2. Gaia Madhus på Christi-

anshøjkroen er et rigtig hyggeligt 

sted, hvor børn også er velkomne. 

Efter en gåtur i Almindingen kan 

man spise frokost eller drikke 

kakao med lækre cookies til på 

madhuset. Det er en positiv 

oplevelse og et vigtigt projekt at 

støtte, fordi de bruger årstidens 

råvarer og støtter bornholmske 

producenter. Jeg har selv kol-

legaer på Campus Bornholm, der 

blandt andet producerer økologisk 

fårekød, uld, økologisk kød fra 

kvæg og økologisk is. Gaia Madhus 

tager også et socialt ansvar ved 

at tage udviklingshæmmede i lære 

som tjenere og køkkenpersonale. 

I vinterhalvåret holder madhuset 

åbent lørdag og søndag klokken 

12-16. gaiamadhus.dk.

3. Kulturstedet Sva-

nekegaarden i Svaneke står 

for en møderække i tre dele 

med forfattere, som skildrer 

provinsen. Den hedder: Herfra 

min verden går – om at bo i 

Danmarks provins. Bornholm-

ske Dennis Gade Kofod er den 

første forfatter i rækken (29. 

januar klokken 16.00). Senere 

på året følger møder med 

Helle Helle og Knud Romer. Vi 

har jo valgt at bo i provinsen, 

så det er spændende at op-

leve især Dennis Gade Kofods 

tilgang til det. Det kan give et 

andet billede af bornholmerne 

end den bindingsværksidyl, 

de ofte bliver forbundet med. 

Rækken koster 250 kroner. 

svanekegaarden.dk

Navn: Tina Lund    Alder: 40 år    Skole: Campus Bornholm (stx)    FAG: Engelsk
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Filmquizq

”Yes. A woman should  be modest”d
*) Hvilken film stammer citatet fra? Find svaret nederst på siden.

* Svar: Tomb Raider (2001) 

Vintippeti

Mange begynder traditionelt det 
nye år med en pind i øret. Jeg mod-

stod personligt mange af fristelserne, da 

2011 lakkede mod enden, og var således 

ganske klar i hovedet, da rådhusklok-

kerne ringede 2012. Man kan sige, at jeg i 

bogstaveligste forstand udskiftede pinden 

i øret med en ræv bag øret. For nogle dage 

inde i de evige nytårsforsæts afholdenhed 

listede jeg i al ubemærkethed en flaske 

Shadow’s run 2008 fra australske Fox 

Creek på middagsbordet. ”Hov, hvordan er 

den kommet der,” udbrød jeg overrasket – 

og leverede selv svaret, mens jeg pegede på 

billedet af dyret, der sjovt nok ikke er en ræv, 

men en hund – nærmere betegnet vingårdens 

hund Shadow, der således har lagt navn til 

vinen: ”Den må være hoppet herop ved egen 

kraft! Den vil drikkes, og det skal være nu!”

Læsere, der ikke har drukket hukommelsen 

væk, vil måske huske, at min forgænger her 

på posten engang udtrykte overmåde begej-

string for en tidligere årgang af Shadow’s 

run, som han faktisk udnævnte til årets vin. 

Jeg tvivler på, at jeg ved årets slutning vil sige 

det samme om årgang 2008, om end den sta-

dig er god. Endda ret god til prisen. Kraftfuld, 

moden og skarp, hvilket jeg næsten ville have 

gættet på forhånd med blandingen af shiraz 

og cabernet sauvignon. De australske 

udgaver af gode shiraz-vine er efter 

sigende i øjeblikket i høj kurs blandt 

store sommelierer, og jeg hopper da 

gerne med på trenden for en stund. 

Jeg synes ellers ofte, at der kan blive 

lidt for meget bærsymfoni, marme-

lade eller Calles Vinlager (en af mine 

fordomme om tyskeres forkærlighed 

for søde vine) over shiraz, men fæt-

ter ræv her har såmænd både lidt 

elegance og power i den modne frugt, 

hvilket måske nok skyldes caberne-

ten. Det giver ganske enkelt en god balance 

– foruden en god smag! – der gør vinen til et 

glimrende valg til diverse solide vinterretter 

med supper, lækkert brød og grøntsager. Den 

kan dog sagtens drikkes frit (det vil sige uden 

mad….), hvilket jeg gjorde med resten af fla-

sken på andendagen. Vinen er nærmest violet 

i glasset; det er en æstetisk nydelse at kigge 

på den og nærmest umuligt at lade være med 

bare at slubre saften i sig, når den tilbyder sig 

for øjnene af en.

Vi er tæt på at skulle synge; ræven ligger 

og vipper lige på kanten af topkarakteren. 

Men jeg vil nøjes med fem point, så der ikke 

allerede fra årets start går inflation i bedøm-

melsen.

karakterskala
Kan bruges i væbnede 

konflikter som kemisk 

krigs førelse, eventuelt som 

erstatning for napalm.

Kan til nød drikkes på 

hverdage – men egner  

sig egentlig bedre som blan-

dingsprodukt i for eksempel 

sangria eller gløgg.

Kan serveres for 

mødre, svigermødre 

og andre familiemedlemmer, 

du gerne vil holde i skak – men 

alligevel ikke spilde din bedste 

vin på.

Kan serveres 

for venner eller 

overordnede, du gerne vil gøre 

indtryk på, men som intet som 

helst aner om vin.

Vinen kan uden 

betænkning 

serveres til bunga bunga-fester 

og lignende.

Andet glas 

drikkes 

stående under afsyngelse af det 

pågældende lands nationalsang.

En ræv bag øret

Shadow’s run 2008 fra Fox Creek (McLaren Vale) i Australien koster 70 kroner ved 

køb af 12 flasker, ellers 80 kroner, hos The Wine Company, www.thewinecompany.dk.

go-Gadget!gGo-g

Har du en elsker i Timbuktu? En farmand i Schweiz? Eller en  

datter i Grønland? Så send en milliard million sms’er, billeder, videoer og  

talebeskeder gratis fra din telefon med app’en Whatsapp. Den er gratis  

(dog 6 kroner til iPhone). App’en bruger din internetforbindelse. Tryk JA til 

push-beskeder, så får du et praj, hvis der er en rotte i fælden. Du kan også 

bruge apps som Viber, Forfone eller Skype.

alien koster 70 kroner ved 

y, www.thewinecompany.dk.

en

deoer og 

er gratis 

. Tryk JA til

Du kan også

F
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I 2010 blev verden beriget med 
to større kulturelle fænome-
ner, der begge hedder Free-

dom. Det ene var i nogle anmel-
deres øjne den endelige 
amerikanske samtidsroman, 
skrevet af Jonathan Franzen, 

den virtuelle verden, som helt 
konkret slukker computerens ne-
tadgang. Franzens verden befol-
kes af mennesker, der vil det 

aktiveres i erkendelse af, at indi-
videt ikke magter at administrere 
sin frihed. 

Den ene frihed handler om at 
vælge og tage ansvar, den anden 
er det tunge valg at vælge fra. 
Unge står lige nu over for en mur 
af information om mulige valg, 
tilvalg og fravalg og ”dit ansvar”. 
Problematikken er velkendt, men 
måske skal den perspektiveres 
anderledes. Jeg vil her prøve at 
beskrive tre udfordringer: Først 
kapaciteten til at processere de 
mange informationer, derefter 
udskilningsløbet mellem tabere 

og vindere og endelig kløften 
mellem teknologi og undervis-
ning.

Rational choice
Verden af i dag er en sand og 
velkommen mangfoldighed af 
mening og mulighed, som vi for-
ventes at tage fornuftig stilling 
til. Frit valg på alle hylder og 
adgangen til information giver 
de bedste forudsætninger for at 

teoretisk, fordi mennesket i 
mange teorikonstruktioner anses 
for at være rationelt og interes-
semaksimerende. 

Det er for eksempel baggrun-
den for teorien om rational 
choice og economic man, der 
sætter individet som basis for 
beslutninger med såvel indivi-
duelle som kollektive konse-
kvenser. Dette sker ved, at indi-

baggrund af fuld information om 
muligheder og præferencer i lige 
konkurrence med de øvrige in-
divider, som sammen handler 

   OM

KRONIK

Morten Sestoft er samfunds-

fagslærer på JohannesGym-

nasiet på Frederiksberg, hvor 

han har arbejdet siden 2006.

Han er cand.mag. i spansk 

og filosofi og har undervist i 

 gymnasiet og på hf siden 1995.

MORTEN 
SESTOFT

Eklektisk 
overload

KILDER:

  Begley, Sharon: I Can’t Think  

(Newsweek, d. 27. februar 2011)

  Bræmer, Michael:  

Mulighederne lammer de unge  

(Ugebrevet A4 nr. 23 2007)

  Goldin, Claudia/Katz, Lawrence F.: 

The Race between Education  

and Technology (Harvard  

University Press, 2008)

  Gymnasiet efter reformen  

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2011)

  Netværket: Kan du ikke komme på 

nettet … (DR P1, d. 2. juli 2011)

  Pedersen, Ove K.: Konkurrencesta-

ten (Hans Reitzel, 2011)

  Schumpeter – Too much information 

(The Economist, d. 2. juli 2011)

Unge står lige nu over for en mur af 
information om mulige valg, tilvalg og 
fravalg og ”dit ansvar”. Problematikken er 
velkendt, men måske skal den perspektiveres 
anderledes, mener forfatteren, der i det 
følgende beskriver nogle af udfordringerne.
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for et kollek-
tivt gode, fordi indivi-
dernes interesser i sidste ende 
også er fællesskabets: Du har 
det godt, hvis jeg har det godt, 
så vi får det godt.

-
udsætninger for at deltage på 
lige fod i denne konkurrence, 
ville det være uproblematisk, 

en ungdomsårgang for øjeblikket 
gennemfører en ungdomsuddan-
nelse, tyder på svagheder ved 

er for eksempel den grundlæg-

gende 
persondan-

nelse så robust, at individet kan 
informeres?

Information kan ikke optages 
ukritisk, uden det fører til over-
information. Det er en væsentlig 
forudsætning at være i stand til 
kritisk at sortere information, og 
uden en kritisk basis ophobes 
informationerne som en ustruk-
tureret masse. Den amerikanske 

information overload handler om 
risikoen for simpelthen at blive 

overinformeret, fordi individet 
ikke kan vælge fra, og det kan 
forårsage stress samt nedsat 
kreativitet og produktivitet.

For unge må opdragelse og 
uddannelse være udgangspunk-
tet for personens dannelse, men 
den digitale generations livsvil-
kår og omstændigheder er så 
fundamentalt anderledes end 
deres forældres og (ældre) lære-
res, at Lasse Dencik taler om 
tendentielt tiltagende traderings-
irrelevans. Begrebet dækker over, 
at voksnes erfaringer bliver min-
dre og mindre relevante for 

unge, blandt andet fordi den tek-
nologiske udvikling går så hur-
tigt, at det er svært at lægge helt 
nye teknologier på erfaringsli-
sten. For unge er det naturligt at 
anvende teknologierne, og de gør 

ser sitcoms og underretter ven-
nerne på Facebook. Det er en 
erfaringshorisont, der er ukendt 
for mange voksne.

Det er vigtigt, at de unge an-
vender teknologierne, men be-
tyder det faktum, at de voksne 
ikke kan erfaringsoverføre dette 

erfaringsverden, at alt tradering 
er irrelevant? Bør de voksne ikke 
starte med at give de unge rime-
lige forudsætninger for at skabe 
en kritisk basis?

Rationalitet og info-paralyse
Skolebørn i syvende klasse for-
ventes med såkaldte studiepla-
ner at tage stilling til deres frem-
tidige livsbane og karriere, 
samtidig med at de bliver infor-
meret om de mange uddannel-
sesmuligheder, de har. Det ska-
ber forventninger til barnet, for 
på dette tidspunkt forventes det, 
at det individuelle barn kan 
overskue konsekvenserne af sit 
eget valg, fordi det er informeret 
om mulighederne og har en for-
nemmelse for sine præferencer 
for et fremtidigt liv. Og barnet 
ved/er informeret om, hvilke for-
ventninger det forventes at leve 
op til. Jeg sætter tingene på spid-
sen, for overdrivelse fremmer 
forståelsen.

Ove K. Pedersen kalder den 
nye elevtype den opportunistiske 
person, der i tråd med en neoli-
beralistisk tankegang og rational 
choice taler til barnets egne præ-
ferencer, som implicit er barnets 
gode uddannelse, så det er kva-

for et kollek-
tivt gode, fordi indivi-
dernes interesser i sidste ende 
også er fællesskabets: Du har

gende 
persondan-

nelse så robust at individet kan

overinformeret, fordi individet 
ikke kan vælge fra, og det kan 
forårsage stress samt nedsat
kreativitet og produktivitet
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et fremtidigt arbejdsmarked og 
indfri de efterspurgte krav. 
Denne elevtype står over for 
70’ernes uerstattelige eksisten-
tielle person. 

Problematikken fanges des-
uden i undertitlen på Noemi 
Katznelsons ph.d.-afhandling, 
”Udsatte” unge, aktivering og 
uddannelse – Dømt til indivi-
dualisering (2004). Katznelson 
spiller på Sartres berømte dik-
tum: Dømt til frihed – og peger 
på, at de mange muligheder lam-
mer de unge. Ifølge neurologen 
Angelika Dimoka fra Temple 
University giver folks beslutnin-
ger mindre og mindre mening, 
hvis de overinformeres. For 
mange informationer, for eksem-
pel om muligheder, giver såkaldt 
info-paralyse.

Løsningen er ikke at multitaske 
sig ud af de mange informatio-
ner. Undersøgelser udført af Te-

at multitaskere producerer mere 
stresshormon end andre. Man 
kan ikke holde mere end fem-syv 
bolde i luften ad gangen. Nogle 
informationer må vælges fra, 
andre vælges til, alt efter hvad 
man kan bruge. I stressede si-
tuationer vil den unge forfalde 
til at vælge det første, det bedste, 
og valget kan synes tilfældigt. 

Når man modtager tilforlade-
lig og troværdig information fra 
forskelligt hold, kan det være 
vanskeligt at afgøre, hvilken in-
formation der er væsentlig, hvis 
man ikke har et nogenlunde 
sammenhængende verdensbil-
lede, en kritisk basis, som man 
kan hænge tilkommende viden 
op på. Det er heller ikke til at 
genkende brugbar information, 
hvis der ikke er en retning for 

KRONIK

tilgangen til viden. Så vælger 
man brudstykker fra forskellige, 
muligvis modstridende, verdens-
billeder og bliver en slags ideo-
logisk multitasker. Man multita-
sker altså ikke kun i handling, 
men også i tænkning. Dette er 
eklektisk overload.

 Alt dette, fordi der ikke er 
skabt en basis for læring, det vil 
sige tilegnelse af viden. Infor-
mation er nemlig ikke uddan-
nelsens mål, det er viden deri-
mod. En hurtig definition af 
viden kunne være, at informa-
tion er det formelle, viden er 
indholdssiden, nøjagtig som for-
skellen mellem syntaks og se-
mantik. Vi kunne udvide med 
skellet mellem oplysning og dan-
nelse. Det ene forudsætter det 
andet – information og oplys-
ning er midlet til viden og dan-
nelse, som er målet. Uden en 
kritisk basis og grundlæggende 
persondannelse er det vanskeligt 
at omsætte information til viden.

Første delkonklusion er, at 
den unge forventes at opføre sig 
rationelt, samtidig med at ratio-
nelle beslutninger vanskeliggø-
res af både miljø, i sig selv, og 
neurologiske forhold, som mil-
jøet foranlediger. Det gør under-
visning og uddannelse i tradi-
tionel forstand vanskelig.

Cyperidentitet og viden
Ifølge professor i neurobiologi 
Jens D. Mikkelsen får hjernen 
ved information overload svæ-

rere ved at huske, samtidig med 
at det begrænser evnen til at 
omsætte information til viden. 
Dette er en variant af info-para-

for den personlige identitet: Du 
er, hvem du er, fordi du husker, 
hvem du var. Information over-
load kan i så fald føre til et iden-
titetstab. Jeg vil kalde indivi-
dualisering med identitetstab for 
hyper-individualisering.

information overload foranledi-
ger handlingslammelse, blandt 
andet fordi det fører til en uover-
skuelig palet af muligheder, men 
også fordi information overload 
øger produktionen af stresshor-
mon, hvilket gør beslutninger 
mindre rationelle og svækker 
hukommelsen. Den kritiske ba-
sis forvitrer, samtidig med at 
multitasking tilsyneladende 
nedsætter evnen til at håndtere 
og overskue den rasende infor-
mationsstrøm samt de overvæl-
dende mange muligheder og 
for  ventninger. 

Som nævnt foregår der en hel 
del multitasking i studerekam-
meret. Fænomenet har rimeligvis 
både fordele og ulemper. For ek-
sempel kan man ikke klandre 
den unge for, at en af opgaverne, 
han løser, er lektier til skolen. 
Problemet med lektier er gerne, 
at de er lidt kedelige, blandt an-
det fordi det ikke altid er klart, 
hvor de fører hen, men ikke altid 

derfor. I konkurrence med så 
mange andre tilbud kan det ikke 
undre, at lektier ikke har top-
prioritet hver gang og i længere 
tid ad gangen.

Det tager tid at fordybe sig og 
at komme ned i dyb koncentra-
tion, og de mange medietilbud 

tjekke e-mail eller facebook-op-
dateringer, når lektierne bliver 
for kedelige. Jeg har ofte oplevet, 
at eleverne siger, de har læst 
lektier, men ikke kan huske så 
meget, at det gør noget. Spørgs-
målet er her, om der sker en eks-
ternalisering af viden, at de unge 
ser den formelle adgang til vi-
den, men forlader sig på, at net-
tet står til rådighed, når man får 
brug for den. Og hvis man ikke 
lige har brug for pågældende 
viden, så registrerer man i bed-

fald har man spildt sin tid med 
lektielæsning.

Det tager tid at tilegne sig vi-
den, at gøre informationer til 
regulær viden, og det har man 
ikke tålmodighed til, for man 
skal videre, nå det hele og ikke 
gå glip af det næste. Thomas 
Ziehe kalder det æstetisering, 
og det er integreret i det form-
bare menneske. Eleven er cen-
treret om sig selv og opfatter 
enhver tilegnelse med udgangs-
punkt i sig selv, han er tolerant 
og modtagelig, måske fordi han 
mangler den kritiske basis, men 
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For unge er det naturligt 

at anvende teknologierne,  

 
og underretter vennerne på 
Facebook. Det er en erfarings-
horisont, der er ukendt for 

han mis ter hurtigt interessen. 
Den unge er formbar og er 

hele tiden på vej, ikke med tra-
ditionel personlig dybde, men 
med en foranderlig cyperidenti-
tet. Man er i et netbaseret socialt 

-
der sig til sig selv og sine mulig-

end som social eller personlig 
identitet.

Formbarheden står umiddel-
bart i skærende kontrast til, 
hvad studieledere på de videre-
gående uddannelser efterspørger 

-
rende, nemlig vedholdenhed. 
Omskiftelighed er dog ikke nød-
vendigvis det modsatte af ved-
holdenhed. Man kan nemlig 
argumentere for, at det, ukritisk, 
æstetiserende menneske udhol-

-
skaber og foranderlighed, netop 
fordi det er fordringsløst og uden 
forventninger. At være på vej 
omfatter begge: formbarhed og 
vedholdenhed.

Vedholdenheden kommer ikke 
nødvendigvis af en konkret mål-
rettethed, snarere tværtimod, 
fordi de unge er dømt til indivi-
dualisering uden relevant erfa-
ringsoverførsel fra voksne – for-
ældre og undervisere – og med 
fristende alternative underhold-
ningstilbud, fordi kravet om val-
gets kvalitet ikke er afgørende. 
Man fravælger de svære eksi-
stentielle valg, der lægger en 
vedholdende personlig basis, 
fordi foranderligheden i lette og 
hurtige omgivelser lettere ind-
optages. Den personlige og so-
ciale identitet suppleres med en 
foranderlig cyperidentitet. For-
andringen gør ikke ondt, og 
formbarheden bliver total.

Anden delkonklusion er, at de 
unge på en gang er vedholdende 

og hyperindividualiserede. Det 
er en gevinst for de ressour-
cestærke elever, men hvad med 
resten?

Teknologi
En underviser må gøre sig klart, 
at informationsteknologien er 
bred i den forstand, at den ræk-
ker ind over mange videnskaber 
og fag. Derfor er det umuligt for 
underviseren at afdække tekno-
logiens muligheder fyldestgø-
rende, men underviseren kan 
angive fagets bestemte frem-
gangsmåder til at opnå faglig 
viden inden for dette bestemte 
felt. Man kan altså forsøge at ud-
vikle elevernes tekniske færdig-
heder ved at henvise til og an-
vende en teknik. Med tiden vil 
en teknisk kunnen blive til viden. 

Når eleverne i sprogtimerne 
arbejder med en oversættelse, 
så er det glædeligt at se deres 
koncentrerede arbejdsform, men 
mindre oplivende at kigge dem 
over skulderen og opdage den 

-
telsesmaskiner som Nicetransla-

på mange områder, og måske 

i – eller bedre: vænne sig til – de 
moderne tider, ligesom matema-
tiklærerne efterhånden har ac-
cepteret den udbredte brug lom-
meregneren. 

Spørgsmålet er, om det er nød-
vendigt, at alle elever skal have 
mere end en grundlæggende bag-
grundsforståelse af et fag.  Og 
hvornår er elevernes anvendelse 
af hjælpemidler snyd? Det var jo 

samlebåndet. Vi sætter en ære i 
at udvikle videnssamfundet, men 
det kræver ikke, at alle er for-
skere, kun at så mange som mu-
ligt kan anvende teknologierne. 

Indlæg til KRONIK
Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Kronik.  

De skal maks. indeholde 14.000 enheder inkl. mellemrum.  

Send dit indlæg til redaktionen på gymnasieskolen@gl.org

-
serer vores indsats, og i den hen-
seende er det fornuftigt at bruge 
lommeregnere, oversættelsesma-
skiner og informationssøgning 
på nettet. Det kræver nogle tek-
niske færdigheder, men også en 
bund baseret på kritisk sans.

og Katz peger på den undervis-
nings- og uddannelsesmæssige 
udfordring, der ligger i, at man 
allerede i 70’erne var nået til det 
punkt, hvor den tekniske indfø-
ring i teknologierne ikke længere 
kunne følge med den teknologi-
ske udvikling (mine ord). Siden 
har underviseren halset efter 
teknologien, og de studerende 
har mere eller mindre været 
overladt til sig selv, fordi overle-
veringen af erfaring bliver svæ-
rere, hvorfor erfaringen skal gø-
res individuelt. Den dybe 

tiden, fordi den teknologiske ud-
vikling tager til, og hverken læ-
rer eller elev kan følge med.

Tredje delkonklusion er, at en 
faglig færdighed og en teknik til 

at håndtere udfordringerne fra 
en hastig teknologisk udvikling 
er en forudsætning for at undgå 
info-paralyse og overload, men 
at diskrepansen mellem tekno-
logiens muligheder og evnen til 
at udnytte dem bliver stadig 
større. 

Afslutning
Ovenstående er en gammelkendt 
traver om de unges problemer. 
Vel er der problemer, men vi har 
talt længe om dem, uden de er 
blevet løst. Jeg har ingen løsning, 
men måske skulle vi italesætte 
problemer og udfordringer an-
derledes? Vi skal i hvert fald 
være opmærksomme på den di-
gitale generations vilkår.

Informationsstrømme kan be-

-
holdenhed er viljestyrke. De 
unge er vedholdende! De vælger 

online, ville han ikke have skre-
vet sin roman. Siger han selv. 

unge også lære at vælge fra?  
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Undgå sociale skævheder
Tak til Thorkil Jacobsen for indlægget i forrige nummer af 
Gymnasieskolen, hvor han peger på risikoen for social 
slagside ved prøver med 24 timers forberedelsestid. Både 
ved undervisning og eksamen er det vigtigt, at vi gør, hvad 
vi kan, for at undgå sociale skævheder. 

Eleverne skal være sikret vejledning i hele den fase, de 
arbejder med studieretningsprojekt og større skriftlige 
opgaver. Det var et vigtigt punkt for mig i forligskredsen, 
da vi justerede gymnasiereformen i 2009. Nu gælder det 
om, at alle gymnasier får den ordning til at fungere godt. 
For det vil betyde, at også elever fra uddannelsesfremmede 
hjem får den vejledning, de har brug for. 

Der kan også være udfordringer på andre områder. Det 
kan være ved mundtlige prøver med 24 timers forberedel-
sestid, andre prøveformer, tilrettelæggelsen af undervis-
ningen, lektielæsning eller ved det skriftlige arbejde. 

Også de alt for høje klassekvotienter er et problem. Det 
har vi gjort noget ved med regeringens aftale med Enheds-

løsningen kan også være at omfordele nogle af ressour-
cerne gennem et socialt taxameter. Det vil en særlig arbejds-
gruppe se på. 

-
arbejde med gymnasierne og lærerne. Som nævnt i rege-
ringsgrundlaget skal der foretages et ”serviceeftersyn” af 
de gymnasiale uddannelsers indhold og rammer. Det vil 
jeg gerne gennemføre sådan, at der indgår et udviklingsar-
bejde, hvor skolerne kan få lejlighed til at byde ind med 
bedre måder at gøre tingene på. 

Heldigvis har vi en god gymnasiereform. Den giver et 
godt afsæt til nye initiativer, der kan støtte eleverne i at nå 
målene – uanset deres sociale baggrund. Og der foreligger 
allerede et godt forslag til et udviklingsprogram fra Dialog-
forum for de Gymnasiale Uddannelser. Det vil vi arbejde 
videre med i Ministeriet for Børn og Undervisning. Jeg vil 
komme med et udspil meget hurtigt her i det nye år. 

Christine Antorini
Børne- og undervisningsminister

Kønsforskelle?

pigerne i gymnasiet. Det er der sådan set ikke noget nyt i, 
for kønsproblematikken tages ofte op i Gymnasieskolen. 
Desværre er der heller ikke noget nyt i, at Gymnasieskolen 
vælger udelukkende at ville forklare forskellene på, hvor-
dan piger og drenge klarer sig i gymnasiet, med biologiske 
forhold, såsom hjernestrukturer og kønshormonernes 

-
tialisme øjensynligt den eneste mulige indfaldsvinkel, når 
vi taler om drenge og piger i skolesammenhæng. Den 
humanistiske kønsforskning synes ikke at eksistere for 
redaktionen – eller også mener man måske, at dens per-
spektiver ikke er værd at forholde sig til?

Hvad nu end grunden er, så medfører denne redaktio-
nelle prioritering, at Gymnasieskolens beskrivelse af 
kønsproblematikken er reduktionistisk, og at den, hvis den 
blev brugt som udgangspunkt for en ny pædagogik i gym-
nasiet, ville skabe nye problemer frem for at løse de nuvæ-
rende.

For eksempel kan man i Gymnasieskolen læse, at 37 
procent af drengene og 29 procent af pigerne ikke er gået i 

drengene og pigerne, bliver herefter forklaret med kønsmæs-
sige forskelle. Hvad man slet ikke synes at undre sig over, 
er, at 63 procent af drengene faktisk er i gang med en 
videregående uddannelse – selvom drenge i henhold til 

procent af pigerne ikke er kommet i gang med en videregå-
ende uddannelse, nu når piger ellers, i henhold til bladet, 
planlægger deres fremtid nøje. Med andre ord, fordi man 
øjensynligt tror, at alle drenge er ens, og at alle piger er ens, 
så kan man ikke rumme, at det kun er et mindretal af dren-
gene, der har problemer med at komme videre efter gym-

ligeledes ikke kommer videre.
Og hermed åbner man op for at skabe nye problemer, hvis 

man i pædagogisk sammenhæng skulle følge Gymnasie-
skolens kønsforståelse. Vi lærere ville, hvis vi fremover 
skulle tage udgangspunkt i de metertykke kønsklicheer, 
som Gymnasieskolen bygger på, komme til at gøre mental 
vold på de mange drenge og piger, som ikke lever op til 
kønsstereotyperne. Og vi ville komme til at fremme de 
uheldige kønsrollemønstre, som nogle drenge og nogle piger 
hænger fast I, frem for at vise eleverne nogle positive alter-
nativer.

Karen M. Larsen
Voksenuddannelsescenter Frederiksberg
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Danske konger 
på Vestbredden
I en række artikler i Gymnasieskolen nummer 19 beskrives 
et rektornetværks og nogle gymnasielæreres oplevelser på 
Vestbredden. 

Jeg har rejst tre gange på Vestbredden og nikker genken-
dende til mange af rektorernes og gymnasielærernes iagt-
tagelser:

Moderne israelske veje, der forbinder jødiske bosættelser 
på Vestbredden med Israel, mens palæstinenserne må tage 
til takke med simple grusveje. Jødiske bosættere med 
maskinpistoler i Hebron og Kiryat Arba.

I udkanten af Kiryat Arba så jeg også lægen Baruch 
Goldsteins grav. Under ramadanen i 1994 gik den orto-
dokse jøde ind i den muslimske del af Abrahams grav-
mæle i Hebron og dræbte 29 bedende muslimer med sit 
maskingevær, inden de resterende dræbte ham. Goldsteins 
grav er valfartssted for ekstremistiske jøder. 

Så billedet af palæstinensere som underdogs og af visse 
jøder som militante ekstremister er på mange måder dæk-
kende. Alligevel er gymnasiedeputationens fremstilling af 

-
se bosættere i Hebron overskriften Til kamp med Biblen. 
Havde den danske delegation været afbalanceret, havde 
der været stof til en artikel i mit fagforeningsblad med 
overskriften Til kamp med Koranen. 

De religiøse nationalister i Hamas, den Islamiske Mod-
standsbevægelse, der er en gren af Egyptens Muslimske 
Broderskab, som er på vej til at få magten i Egypten med 
mulige negative følger for kvinder og ikke-muslimer, er lige 
så fanatiske som deres jødiske modparter, som det fremgår 

Artikel 6: ”Den Islamiske Modstandsbevægelse ... stræ-
ber efter at rejse Allahs banner over hver centimeter af 
Palæstina”. Det vil sige, Israel skal nedlægges. Af art. 12 
fremgår, at ”Ifølge den Islamiske Modstandsbevægelse er 
nationalisme en integreret del af dens religiøse trosbeken-
delse. Intet er ædlere eller mere dyrebart i nationalisme end 
[udkæmpelse af] en hellig krig mod fjenden og konfrontere 
ham, når han sætter foden på muslimernes land”.

Hamas nævnes på de 10 sider i Gymnasieskolen kun i 
forbindelse med israelernes drab på højtstående Hamasfolk, 
men der er intet om Hamas’ raketangreb på Israel.

Mere skævvredet indhold i artiklerne: Af artiklen om 

ende i 1929, hvor arabere massakrerede byens jøder. 59 
blev dræbt.

De jødiske bosættere i Hebron har indrettet et museum 
over 1929-massakren, men gymnasiedelegationen har ikke 
besøgt museet. 

Efter læsning af de enøjede artikler tænkte jeg:
”I de blindes rige er den enøjede konge”.

Jørgen Grimstrup
Viborg Katedralskole 

Skaf dig en god eksamens-
karakter ude i byen!
Ordningen med 24 timers forberedelse ved mundtlig eksa-
men i historie er langtfra tilstrækkelig gennemtænkt. 

byen, men ikke på egen skole. Ordningen mangler strin-
gens, og den fremmer social uretfærdighed.

Det påviser Thorkild Jacobsen klart i Gymnasieskolen 24. 
november i sit indlæg Social slagside ved eksamen – og han 
dokumenterer det med et eksempel fra det virkelige eksa-
mensliv, hvor TJ manuducerede en elev fra et fremmed 
gymnasium til et 12-tal – i fuld overensstemmelse med 
24-timers-eksamensreglerne. Et eksempel, som sikkert er 
ét blandt et uoverskueligt antal, især fordi det er vanskeligt 
og ofte umuligt at afdække den slags hjælp under den 
mundtlige eksamen. Hvor ofte er man ikke som censor 
blevet udsat for strømlinede og velsmurte oplæg – ofte 
sekunderet af spektakulære PowerPoint-show, hvor det er 

eksaminator sætter ind. En velmanuduceret eksaminand 
er absolut ikke let at ”afsløre”.  

Da det er en kendt sag, at gymnasiet er lettere at hånd-
tere for elever med baggrund i et bogligt og velstillet miljø, 
så må det også være klart for enhver, at 24-timers-ordningen 
privilegerer samme elevgruppe yderligere.

Derfor bør den indtil i år alternative mulighed for histo-
rieeksamen med tretimersforberedelse, under opsyn på 
skolen, indføres som eneste eksamensform. Kun på den 
måde vil i det mindste forberedelsesvilkårene være ens for 
alle.

Godt, vi har fået en socialdemokratisk undervisningsmi-
nister til at tage sig af den sag!

Morten Sønderlund
Midtfyns Gymnasium

SVAR TIL JØRGEN GRIMSTRUP

Du har ret i, at hvis udgangspunktet havde været en histo-
risk oversigt over hele Mellemøst-problemet, kunne og 
burde mange andre hændelser og begivenheder have været 
medtaget. Men vi har forsøgt at vinkle begivenheder i for-
hold til det nuværende Palæstina og den situation, almin-

målene for gruppen af lærere og rektorer, der besøgte 
Israel og Palæstina, var netop at få en øget forståelse for 
den baggrund, nogle af gruppens palæstinensiske elever 
kommer fra og skal forholde sig til i hjemmet.

Det er vigtigt at understrege, at Gymnasieskolens redak-
tion ikke tager parti for nogen af parterne og til hver en tid 
tager afstand fra alle former for vold og drab.

Morten Jest
Chefredaktør
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Studieretningsprojekt og 
faglig vejledning
Jeg talte for nylig med formanden fra DGS, Martin Schäfer. 
Han var bekymret over vejledningen af eleverne – primært 
i forbindelse med studieretningsprojektet. DGS har fået 

vejledning, de har brug for. Og slet ikke, mens de er i gang 
med at skrive selve opgaven.

Eleverne mener, at det er problematisk, at vejlederne på 

skriveperioden og ikke, når man har brug for vejledning. 
Andre har aftalt vejledning per mail, men oplevet lange 
svartider. Eleverne klager også over uens behandling i vej-
ledningssituationen. Nogle har fået deres egne lærere som 
vejledere, andre fremmede lærere. Nogle har fået fælles 
vejledning af de to vejledere, mens andre næsten kun har 
fået vejledning af den ene vejleder. Nogle lærere læser og 
kommenterer på dele af elevernes materiale, andre gør ikke.

Gymnasierne har lov til at tilrettelægge vejledning af 
deres elever på forskellige måder. Alligevel bekymrer det 
mig, at elever oplever, at det kan være vanskeligt at få 
kontakt til vejlederne i skriveperioden. Eller at de opfatter, 
at de bliver stillet forskelligt i vejledningssituationen.

Med Påskeforliget på det gymnasiale område i 2010 blev 
vi enige om, at vejledningen i studieretningsprojektet også 

vi for at sikre mere ensartede vilkår for opgaveskrivningen 
– og for at mindske betydningen af forældrehjælp.

-
diggør forældrehjælp. Derfor vil jeg godt opfordre jer til et 
servicetjek af jeres vejledningspolitik. Er I sikre på, at der 
på jeres skoler er enighed om, hvad vejledningen omfatter, 
og hvilke krav der kan stilles til de involverede? Får ele-
verne vejledning i alle projektforløbets faser? Er eleverne 
fuldstændig klar over, hvordan de kontakter vejlederne 
også i skriveperioden? Kender eleverne deres ansvar for, at 
vejledningen fungerer? Er det et formuleret og accepteret 
krav, at eleverne skal være forberedte til vejledningsmø-
derne? En vejledning, der forudsætter, at eleverne har sat 

og modvirke snyd. Der skal altså stilles krav til både vejle-
dere og elever.

Gymnasiet skal gøre eleverne studieparate. Det bidrager 
de store skriftlige opgaver i høj grad til. Den faglige vejled-
ning er vigtig, fordi den i sig selv er studieforberedende. 
Vejledningsprocessen giver eleverne indsigt i arbejdet med 
en problemstilling som en proces og forbereder dem på den 
måde på de arbejdsformer, de møder på de videregående 
uddannelser.

Der er mange, der hævder, at gymnasiet er for akademisk. 
Nogle kalder studieretningsprojektet for et forældreprojekt. 
Som jeg ser det, er det bedste svar en inkluderende under-
visning og en veltilrettelagt faglig vejledning. Det skal jo 
gerne være sådan, at alle elever i de gymnasiale uddan-
nelser kan skrive et studieretningsprojekt eller en større 
skriftlig opgave – og at skolerne gør deres bedste for at 
stille eleverne lige, når der skal udarbejdes projekter og 
opgaver.

Christine Antorini
Børne- og undervisningsminister

Upolitisk fagforening, tak

Hyldestsang til den nye regering for at genindføre det loft 
over klassekvotienterne, som de selv var med til at fjerne 
under Poul Nyrup i 1999 …. – og på en melodi med uhyg-

En fagforening skal være upolitisk og se samlet på medlem-
mernes arbejdsmæssige og økonomiske situation. GL kunne 
passende lave nogle beregninger over, hvad den nye rege-
rings politik vil betyde for medlemmernes privatøkonomi.

Lars Viggers
Brønderslev Gymnasium og HF

SVAR TIL LARS VIGGERS

GL er partipolitisk uafhængig, og det understreger vi blandt 
andet ved at samarbejde med alle de uddannelsespolitiske 
ordførere i Folketinget – uden undtagelse. For at sikre den 
bedst mulige interessevaretagelse for medlemmerne er det 
afgørende, at GL er partipolitisk uafhængig.

Min sang i sidste nummer af Gymnasieskolen var ikke en 
hyldest til et bestemt parti, men en anerkendelse af det nye 
loft over klassekvotienten. I GL mener vi, at det er vigtigt 
at gøre alle elever til så dygtige studenter/hf’ere som muligt, 
og i den sammenhæng er det en vigtig forudsætning, at der 
ikke stuves alt for mange elever sammen på for lidt plads. 

I regeringsgrundlaget er der en ny retorik, hvor det eks-
plicit er angivet, at det er lærerne, der har ansvaret for 
undervisningen, hvilket er befriende, efter der i årevis har 
været en ensidig ledelsesfokusering. Det er vi også meget 
glade for i GL.

Når jeg indledte sangen med at takke ministeren for 
hilsenen, var det, fordi hun havde sendt en videohilsen til 
GL’s repræsentantskabsmøde. Den kan ses her: http://bit.
ly/antorini.

Sangen skal således ikke tolkes som et politisk indlæg, 
men som en anerkendelse af bestemte tiltag og som en opfor-
dring til, at regeringen også ser på andre problemstillinger 
i den gymnasiale sektor, såsom brugerbetaling på VUC.

Gorm Leschly
Formand for GL

Til lykke med HB-valget
Til lykke med valget til den nye hovedbestyrelse, og god 
arbejdslyst! Tak til GL’s administration og til bladets med-
arbejdere for en professionel gennemført valgprocedure og 
valgdækning. Og tak til de knap hundrede lærere, som 
stemte på Liste 4. Kunne jeg eventuelt overtale én eller 

muligt at stemme på globaliseringslistens hovedpunkter: 

Allan Tarp
VUC Aarhus
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Hvad med de jødiske 

Gymnasieskolen 19/2011 har tema om Palæstina under 
overskriften Ryggen mod muren. Der bringes nogle spæn-
dende indlæg – og i sagens natur set fra den palæstinensi-
ske side, da det er dér, man har været på besøg – og Gym-
nasieskolen tidligere har skrevet om israelske gymnasie-
elever på besøg på Helsingør Gymnasium – i sagens natur 
set fra deres side.

Der er også en historisk oversigt – ”Et land – To historier” 
– jeg har med den tidligere formand for Historielærerfor-
eningen, Carsten Lykke-Kjeldsen, på et kursus i Israel for 
mange år siden i Arad prøvet at lave en sådan oversigt – det 
er svært at udarbejde den på en måde, så begge parter kan 
acceptere den. 

Jeg har dog en enkelt afgørende indvending – som jeg 
håber, I får plads til, selvom det kan åbne en debat om 
Mellemøsten med endeløse diskussioner frem og tilbage, 
som måske ikke lige hører hjemme i Gymnasieskolen. 

Men under overskriften Flygtninge er jeg godt nok lidt 

”displaced persons” – der sad i lejre rundtomkring i Europa 
efter krigens afslutning i 1945? Hvorfor ikke ét ord om de 

-
des på at lave et museum og mindested? Og hvorfor ikke ét 

de arabiske lande til Israel. 
Én forklaring kan selvfølgelig være, at Israel ikke har 

det ville godt nok være en ejendommelig undskyldning.
-

nasieskolen er kun underskre-
vet med navn og skole – da jeg 
dog af erfaring ved, at nogle 
læsere vil blive meget ophidse-
de, hvis det ikke fremgår – så 
må jeg hellere selv nævne, at ja 
– jeg er formand for venskabs-
foreningen Dansk-Israelsk Sel-
skab. Men det er nu som histo-
rielærer, dette indlæg er skrevet.

Otto Rühl
Helsingør Gymnasium

SVAR TIL OTTO RÜHL

Tak for dit indlæg. Vi er enige i, at det er svært at udarbejde 
en historisk oversigt, fordi det aldrig er muligt at medtage 
alle faktuelle hændelser. Endnu sværere bliver det, når der 
er tale om en oversigt i en artikel frem for til historieunder-
visning. Af hensyn til formidlingen er journalisten nødt til 
at foretage en vinkling af begivenhederne. Det er således 
også på baggrund af en journalistisk vinkling, at vi har 
lavet oversigten: Et land – To historier. Oversigten er derfor 
på ingen måder en historisk tidslinje og kan ikke indeholde 
alle historiske begivenheder. Den skal nærmere give 
læserne et mini-overblik, der gør dem i stand til at læse 
artiklerne og forstå problematikken. 

Vi har forsøgt at vinkle begivenheder i forhold til det 

Verdenskrig er absolut relevante at fortælle om i forhold til 
et tema om jøder, Israel eller Anden Verdenskrig generelt. 
Men i vores fokus på det nutidige Palæstina har vi været 
nødt til at vælge oplysningerne fra.

Man kan måske godt argumentere for, at vi kunne have 
nævnt, hvordan de jødiske indbyggere i mange arabiske 

-
kvens af Israels oprettelse og den forfølgelse af jøder, der 
fulgte af dette. Men desværre er der ikke plads til alt. Og 
som tidligere nævnt prøvede vi at lave et øjebliksbillede af 
Vestbredden.

Morten Jest
Chefredaktør

FJERNENABOER.DK

NÅR TRÆERNE ER VÆK, ERODERER JORDEN, OG REGNEN FALDER IKKE 
SOM TIDLIGERE. I DET NORDLIGE KENYA SULTER BEFOLKNINGEN. 

TRÆERNES BETYDNING 
FOR KLIMA OG MENNESKER

TAKING ROOT 
er filmen om netop afdøde 
nobelprismodtager Wangari 
Maathai og hendes kamp 
for Kenyas træer. 

Se film og gratis webbaseret 
baggrundsmateriale via 
fjernenaboer.dk. 

FILM OG BAGGRUND:



DISKUSSION

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. 30. 

januar kl. 14.00 på gymnasieskolen@gl.org
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Giv ansvaret tilbage til de unge
Ministeriet for Børn og Undervisning har iværksat en fra-
værskampagne: Det er bedst, når alle er her. Målsætningen 
har længe været, at 95 procent af de unge gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Det er en god målsætning, om end 
den er svær at opnå. Institutioner med ungdomsuddan-
nelser har dog et godt incitament til at søge det opnået 
gennem taxametersystemet, hvor vi mister indtægter, hver 
gang en ung falder fra.

Overalt ser vi derfor initiativer på skolerne til fasthol-
delse. Vi har altid haft studievejledere og kontakt-/klas-
selærere. Vi screener eleverne og iværksætter lektiehjælp 
og -caféer. Nyeste skud er skrive- og lektiefængsler, hvor 
eleverne pålægges at deltage. Vi har ansat mentorer i alle 
afskygninger til at hjælpe eleverne med selv det mindste 
personlige problem. Vi har fået læsevejledere, psykologer, 
gratis morgenmad, opringninger og sms til elever om mor-
genen, så vi sikrer os, at de står op til tiden og kommer i 
skole, bustransport fra stationen, så vejen til skolen bliver 
lettere, resultatløn til lærerne baseret på elevgennemfø-
relse – og meget mere.

Også på TEC har vi iværksat en række af disse tiltag. Og 
noget af det virker, måske. Fastholdelsen er blevet en 
smule bedre! Hvad der har virket, ved vi til gengæld ikke. 
Måske skyldes det blot, at de unge nu har sværere ved at 

Jeg vælger at tro, at vi gør en forskel. Men, har vi tænkt 
på bivirkningerne i vores iver for at skyde med spredehagl, 

Bivirkningen er, at vi fritager de unge for at tage et ansvar 
for sig selv og deres uddannelse og liv. Det er ellers formålet 
med de gymnasiale uddannelser og er pænt formuleret i 
lovene herom:

Stk. 4. Uddannelserne skal have et dannelsesperspektiv 
med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. 

ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og 
samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelserne skal 
tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner samt 
deres kritiske sans.

Stk. 5. Uddannelserne og skolekulturen som helhed skal 
forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, ret-
tigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Undervisningen og hele dagliglivet må derfor bygge på 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigen-
nem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demo-

kratisk samfund og forståelse for mulighederne for indivi-
duelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring 
samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og 
globale perspektiv.

-
holde jer ansvarligt, det ansvar tager vi på os. Jeres udvik-
ling tager vi os også af. Vi giver jer en masse rettigheder, 
men medbestemmelse, medansvar og pligter tager vi os af. 
I behøver ikke aktiv medvirken eller forståelse for indivi-
duelt og i fællesskab at bidrage, det sørger vi for. Vi vækker 
jer om morgenen, sørger for transport, giver jer morgenmad, 
sørger for, at I laver lektier og løser alle jeres problemer med 
vejledere, mentorer, psykologer og kontaktlærere. Kom blot 
til os, og vi pakker jer ind i vat!

Vi gør det til et konkurrenceparameter i vores iver for at 

vi vil fastholde gennem et mindre frafald. Uden at vide, om 
det virker. Hjælper vi i virkeligheden de unge, når det kom-
mer til stykket?

Selvfølgelig skal vi hjælpe, der hvor der er hjælp behov. 
Men i vores altomfavnende iver for at få alle igennem insti-
tutionaliserer vi de unge. Gabet mellem tilværelsen på 
gymnasiet og virkeligheden udenfor vokser sig uoverstige-
lig stor. Mange unge vil få en brat opvågning, når de forla-
der gymnasiet og skal læse videre på universiteter og andre 
læreanstalter, hvor de ikke bliver vækket om morgenen og 
kørt til morgenmad. For slet ikke at tale om, når de skal ud 
på et arbejdsmarked.

Vi skal som sagt hjælpe dem, der har behov. Det kan ikke 
gentages for tit. Men vi skal ikke fratage de unge ansvaret 
for deres eget liv. Og vi skal heller ikke fratage ansvaret fra 
forældrene over deres børn. Det er desværre det, vi er på 
vej til, ved skyde med spredehagl.

Den bedste måde at fastholde eleverne på er ved at skabe 
et skolemiljø, der er tiltrækkende for de unge. Som giver 
lyst til at komme i skole og til at deltage i undervisningen. 
Lyst til at deltage i aktiviteter efter skoletid. Og som kan 
opfange og hjælpe de få, som har særlig behov for hjælp – så 
de målrettet kan få stillet de nødvendige ressourcer til 
rådighed. Det skal vi hellere bruge en del af vore taxame-
terindtægter på.

Allan T. Nielsen
Uddannelseschef for htx på TEC Ballerup
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Undervisning og administration

Jeg blev ansat i gymnasieskolen første gang i 1966. Dengang blev 
en skole ledet af en Rektor og en Inspektor. Avancementet var sådan 

opgaver. Mange rektorer var forbilledlige pædagogiske ledere med 
dyb personlig forståelse for både lærere og elever, andre brugte 
dagen alene på deres kontor. De skrev lærebøger eller erindringer. 
Ingen blandede sig i dét. Inspektor passede de daglige gøremål. Vi 
lærere blev ansat til dels at undervise i vores fag, dels til at få 
skolen til at fungere. Det gjorde vi så, for det var jo før Haarders 
timetælletyranni.

Nu ser jeg et stillingsopslag i Gymnasieskolen. Man søger en pæda-
gogisk leder og tilføjer: Skolens tre pædagogiske ledere udgør sammen 
med rektor, vicerektor og sekretariatsleder skolens ledelsesteam. Der 
er en vis undervisningsforpligtelse, men ledelsesopgaver er dog det 
helt dominerende. Hvad én rektor + én wannabe kunne klare i 1966, 
kræver nu seks medarbejdere. Den ene eller de to kontordamer den-
gang er nu desuden erstattet af et helt sekretariat. 

Disse ledende lærere har få eller ingen undervisningstimer. Det 
påvirker det gennemsnitlige timetal, lærerne underviser, men ikke 
den tid, den enkelte bruger på sin undervisning. 

Siggi Kaldan
Mag.art., pensionist

Et ønske om jordnære krav 
og mindre it
For mig er der ingen tvivl om, at der er et misforhold mellem 
de ministerielle undervisningskrav og det niveau, lærere 
og elever nødvendigvis må agere på, hvis undervisningen 
skal give mening. 

Blandt andet af den grund er vi havnet i en absurd situa-
tion, hvor pligtopfyldende lærere og elever nages af en tvivl 
om aldrig helt at kunne honorere det, som kræves, mens 
hovedparten af eleverne i afmægtighed for længst har givet 
op og overgivet sig til Facebook og computerspil. Pædago-
giske kurser, der overvejende byder på varianter af alle-
rede kendte undervisningsformer, hjælper ikke her.

I mangel af bedre ord er min kritik derfor rettet mod 
systemet og de ydre rammer. Vel vidende, at de systemiske 
krav kun er en del – men en væsentlig del – af problemet. 

og såkaldte sociale medier, som det positive navn til trods 
i vid udstrækning bruges negativt og asocialt og er en 
tidsrøver af de helt store.

Scheuers artikel Når it er religion og ikke værktøj (Gymna-
sieskolen nummer 19, 2011). En god og tankevækkende 
kommentar, hvor min egen tressergeneration står for skud.

Leif Vangdrup
Tårnby Gymnasium

mærk verden

Mærk verden med Jysk Rejsebureau - grupperejser til hele verden

Vi tilbyder bl.a.: Hos Jysk Rejsebureau er eventyrlysten den drivende 
kraft - også når vi sammensætter studie- og gruppe-
rejser. Vi tilrettelægger grupperejser i hele verden og 
arrangerer dem ud fra jeres behov og ønsker.  

Vores gruppeafdeling består af 7 rejsekonsulenter med 
 tilsammen 52 års erfaring i at skræddersy og tilrette-
lægge rejser. Vi tilbyder en udstrakt service, der betyder, 
at vi er med jer under hele processen - fra idé til den 
veloverståede rejse. Vi laver rejser til hele verden f.eks. 
Barcelona, Rom, London, Dubai, Bangkok, Beijing og 
New York.

86 18 42 88

Jysk Rejsebureau åbnede i 1982 og har i dag mere 
end 50 ansatte. Vi skræddersyer årligt 20.000 
eventyrlige rejser til hele verden og har egne ser-
vicekontorer, hoteller, resorts, skibe m.m. Vores 
dygtige rejsekonsulenter, der har rejst i mere end 
127 lande tilsammen, sidder klar på vores kontorer 
i Århus og Ålborg, for at sikre dig en rejse ud over 
det sædvanlige.



GL-E-kurset Poetryslam – Lær teknikken 
til at fastholde elevernes koncentration i 
timerne!
Du får midler til at undgå fx skrivebloke-
ring, samt hvordan man fremmer den 
krea tive skriveproces, ligesom man gene-
relt perspektiverer til undervisning i litte-
ratur og sprogforståelse.
Målgruppe: Personer, der arbejder med 
litteratur, sprogforståelse og sprogfag, for 
eksempel dansk, engelsk, tysk og fransk, 
men kan også bruges i mange tværfaglige 
sammenhænge.
Tid og sted: Torsdag den 1. marts 2012, 
Middelfart. Tilmelding NU
Info/tilmelding på hjemmesiden under 
Almen pædagogik 

Enkelte ledige pladser på 2 nye it-kurser, 
støttet af Dialogforum i projektet ikt-
understøttet pædagogik i de naturviden-
skabelige fag:

Brug af mobilteknologi – Onsdag den 14. 
marts 2012, Middelfart – tilmelding NU
Info/tilmelding på hjemmesiden under It i 
undervisningen

Animation, spil og mobilteknologi – Ons-
dag den 25. april 2012, Nærum ved 
København  – tilmeldingsfrist 9. marts 
2012
Deltagelse i dette kursus forudsætter for-
udgående deltagelse i kurset ovenfor eller 
tilsvarende kursus
Info/tilmelding på hjemmesiden under It i 
undervisningen

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

GL-E KURSER

GL-E KURSUSNYT

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.

Ledige pladser på:

GL-E-kurset  Anvendelse af regneark i 
samfundsfag – beregninger og modeller – 
udbydes for sidste gang!
Tid og sted: Onsdag den 1. februar 2012, 
Høje-Taastrup ved København
Info/tilmelding NU på hjemmesiden 
under Kurser i fag/Samfundsfag 

IFPR/GL-E-kurset At gå naturfagligt SOLO 
– et kursus målrettet undervisere i de 
naturvidenskabelige fag, der blandt andet 
introducerer til og giver deltagerne mulig-
hed for at arbejde med, hvordan forskelli-
ge taksonomiske niveauer kan beskrives, 
tilrettelægges og udføres i den konkrete 
naturfaglige undervisning.
Tid og sted: Tirsdag den 7. februar 2012, 
Fredericia – tilmelding NU
Info/tilmelding på hjemmesiden under 
Kurser i fag/Fysik

IFPR/GL-E-kurset Strategisk ledelse, kom-
munikation og personalerelationer
målrettet alle med ledelses- og personale-
ansvar samt ansatte, der ønsker at vide 
mere om emnerne strategi og personale-
ledelse i gymnasiesammenhæng.

marts 2012, internat, Vejle – tilmelding 
NU
Info/tilmelding på hjemmesiden under 
Skoleorg./Ledelse 

DPU/GL-E-kurset Klasseledelseskursus
Formålet med kurset er at præsentere 
viden om klasse- og læringsledelse i et 
praksisnært perspektiv. Kurset vil skelne 
mellem en klasseledelse, der tager sit 
udgangspunkt i adfærdsregulering, og en 
klasseledelse, der tager sit udgangspunkt 
i tilrettelæggelse og muliggørelse af lære-
processer i undervisningen.
Tid og sted: Tirsdag den 13. marts 2012 
kl. 10-16, DPU, København. 
Tilmelding NU
Info/tilmelding på hjemmesiden under 
Almen pædagogik 

Billedkunst & design

Generalforsamlingskursus ”Brug byen”
Tid og sted: 2.3.2012, Middelfart Gymna-
sium
Tilmelding senest: 15.2.2012, 
bhutters@sol.dk
Pris: 250 inklusive middag på 1551–

Formål: At anvende byen (sin egen for 
eksempel) til indsigt i dels arkitektur- og 
stilhistorie, dels byudvikling og -planlæg-
ning for på den måde at give deltagerne 
ideer og inspiration til selv at arbejde med 
arkitektur og byudvikling med deres ele-
ver. 
Målgruppe: Lærere i billedkunst og 
design
Program: 

10.00: Oplæg om arkitektur, Sia Kirknæs 
(Gehl Arhitects): Byer for mennesker  
Pia Rost Rasmussen (DAC): Brug byen 
12.00: Frokost
13.00: Bodil Lütken (Middelfart Gymnasi-
um): Brug byen, Middelfart som eksempel
14.00-15.30: Workshop

GLB&D
19.00: Middag

Dansk

Strøm på danskfaget

Dansklærerforeningen/Region Syd afvik-
ler torsdag den 9. februar 2012 klokken 
13.00-cirka 16.30 kurset Strøm på dansk-
faget på Fredericia Gymnasium, Nørrebro-

Indhold: Hvad betyder den stadig stigen-
de digitalisering for danskfagets kompe-
tence- og dannelsesmål?  Adjunkt Nikolaj 
F. Elf, IFPR/SDU, vil med afsæt i konkrete 
eksempler give et bud på dette. Fagkonsu-
lent Susan Mose vil fremlægge nogle 
eksempler på mundtligheds- og skriftlig-
hedsforløb samt kort opridse fagets status.
Tilmelding: Senest den 31. januar via 
Dansklærerforeningens hjemmeside:
www.dansklf.dk/kurser
Yderligere oplysninger ved kursusleder 
Morten Mikkelsen, 
mm@fredericia-gym.dk.
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Engelsk

Engelsk for fremtiden 
Kursusnummer: EN1206

Tid og sted: 2. marts 2012, Odense Uni-
versitet, Campusvej 55, 5230 Odense M 
lokale U70
Tilmeldingsfrist: 2. februar 2012. På for-
eningens hjemmeside: www.engelskfor-
eningen.dk
Pris: 1000,- kr.
Kontakt: Lene Sørensen på lene.soren-
sen@mail.tele.dk
Formål: Du har her mulighed for at få en 
række spændende oplæg om, hvor 
engelskfaget bevæger sig hen i det danske 
uddannelsessystem. I forlængelse af kur-
susdagen afholdes den årlige generalfor-
samling.
Målgruppe: Medlemmer af Engelsklærer-
foreningen for Gymnasiet og HF
Program kan ses på http://gle.gl.org/
Sider/Forside.aspx under Engelsk

Australia – in a historic and literary con-
text 

Tid og sted: 13.-27. oktober 2012, Darwin, 
Brisbane og Sydney, Australien
Tilmeldingsfrist: Ny frist: 2. februar 2012. 
På foreningens hjemmeside: www.
engelskforeningen.dk

Kontakt: Lene Sørensen på lene.soren-
sen@mail.tele.dk
Formål: 
Engelsklærerforeningen udbyder nu et to 
ugers rejsekursus til Australien.

videre til Brisbane, hvor vi ud over under-
visningen skal på skolebesøg og en tur til 
Moreton Island. Sidste stop er Sydney. 
Kursets fokus er på immigration og litte-
ratur. Der er lagt op til en oplevelse af de 
helt store med dette kursus.
Målgruppe: Medlemmer af Engelsklærer-
foreningen for Gymnasiet og HF. Maksi-
malt antal: 25.

Gymnasieskolen bringer  
kursusannoncer fra GL-E  
og de faglige foreninger.
De skal maks. indeholde 750 enheder 

inkl. mellemrum. Et mere udførligt  

program kan bringes på gle.gl.org. 

Send din annonce til GL-E’s kursus-

sekretær Inge Nørgaard senest  

30. januar kl. 14.00 på gl-e@gl.org.
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Konference om it og sociale medier i 
undervisningen d. 13. marts 2012
Med støtte fra 2008 overenskomstmidler har der været gennemført en række 

udviklingsprojekter, der har arbejdet med, hvordan man fagligt og pædagogisk 

bedst anvender it og sociale medier i undervisningen. To forskere – Bent B. 

Andresen og Ditte Maria Bergstrøm – med erfaring og ekspertise på området har 

gennemført en tværgående analyse af resultaterne af de støttede projekter.

På en konferencedag på First Hotel i Høje-Taastrup d. 13. marts 2012 kl. 10.00-15.30 

vil de to forskere sammen med repræsentanter for projekterne formidle 

erfaringerne om, hvordan man bedst kan støtte det videre arbejde med it og 

sociale medier i undervisningen.

På konferencen vil en repræsentant for Ministeriet for Børn og Undervisning 

fremlægge ministeriets vision for den videre udvikling på det gymnasiale område.

Konferencen er gratis at deltage i, men deltagerne/skolerne betaler selv 

transporten. Der er 45 pladser, der fordeles efter princippet først til mølle.

Se programmet under nyheder på forsiden af http://gle@gl.org, hvor der er link til 

tilmelding.



ANMELDELSER

DANSK

Titel: Reklamepsykologi – mellem biologi og kultur

Forfatter: Morten Haase, Conni Paldam og Uffe Schjødt

Forlag: Systime

Pris: 275 kroner, 168 sider

Vurdering og anmeldelse: Niels Martinov

 

Hulemennesker i mærketøj

-
mer, vi overfodres med i hverdagen, gør de deres bedste for at 
smide fangstkroge ind i den fællesmængde af instinkter, følelser 
og fornuft, vi nu engang består af.

I enhver reklame er der, tilsigtet eller ej, elementer, der er bio-
logisk disponeret, og som samtidig skriver sig ind i en kulturel 
kontekst. Det er dette samspil mellem kulturel manifestation og 
biologisk disposition, som denne udgivelse, ”Reklamepsykologi 
– mellem biologi og kultur”, behandler via en detaljeret gennem-
gang af relevante aspekter inden for fag som dansk, biologi, 
psykologi og erhvervsøkonomi – og frem for alt gennem en ind-

Bogen indleder med at gennemgå det begreb, der hedder bran-
ding – det at forsøge at brændemærke et varemærke ind i forbru-
gerens bevidsthed via en intensiv markedsføring, og her spiller 
naturligvis både den kulturelle og den biologiske dimension en 

-
-

nemgås det særlige fagområde, man kan kalde reklamepsykologi, 
som både dækker over kritiske forskeres afdækning af reklamernes 
manipulation plus mediebureauernes minutiøse studie af, hvilke 
psykologiske elementer de skal gøre brug af i forsøget på at få solgt 
en bestemt vare. Tænk bare på den charmerende tv-serie ”Mad 
Men”.

Udgivelsen gennemgår også hjernens evne til at styre vores 

vores kulturkreds er en dokumentation af. Geert Hofstedes kultur-
dimensioner inddrages også, og bogen afsluttes med en omtale af 
det, man kan kalde etisk markedsføring. Konklusion: Bogen kan 
bruges i de nævnte fag, men nok bedst i et tværfagligt samarbejde.

HISTORIE

Titel: Danmark i verden – fortid, nutid, fremtid

Forfatter: Lotte Schou og Susanne Ørnstrøm

Forlag: Columbus

Pris: 249 kroner/skolepris 139 kroner, 208 sider

Vurdering og anmeldelse: Sune Weile

 

Glimrende ny danmarkshistorie

Schou og Ørnstrøms nye danmarkshistorie er uden sidestykke én 

De to forfattere har lært kunsten at formidle og når derfor gennem 
mere end 2.000 års danmarkshistorie på 200 sider. Det er velskre-
vet og interessant formidling inddelt i passende afsnit, så det 
virker overskueligt for eleven. Inddelingen i perioder er fornuftig, 
og de enkelte afsnit er opbygget logisk uden dog at være skemati-
ske. Forfatterne har generelt en spørgende tilgang til begivenhe-

undren, eleverne kan bygge videre på.
Billed-, tabel- og kortmaterialet i udgivelsen er glimrende. Det 

medvirker for det første til, at udgivelsen helt naturligt er indby-
dende. For det andet er samtlige illustrationer indtænkt i en sam-

-
vere de enkelte afsnit. Det gælder både valgplakater, satiretegninger 
og malerier. Kortmaterialet er nytegnet og viser for eksempel bykort 
over Lübeck i 1300-tallet eller handelsruter rundt omkring i Europa 
efter opdagelserne. Det tyvende århundrede er generelt illustreret 

-
ring, for eksempel over uddannelsesniveauet fra 1945 til 2005.

Et stille ønske til forfatterne kunne være fokusspørgsmål efter 

-
gen på timen. Derudover indeholder udgivelsen intet kildemate-

naturligvis er et bevidst valg. Jeg kan alligevel ikke lade være at 
tænke på, at de to forfattere må ligge inde med en guldgrube af 
relevante kilder, som kunne supplere dem, vi har på hylderne i 
forvejen.

Det får mig dog ikke til at miste opfattelsen af, at Danmark i 
verden er en udgivelse, eleverne fortjener at blive undervist efter.
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Læs anmeldelser på www.gymnasieskolen.dk
På gymnasieskolen.dk kan du læse de nyeste anmeldelser,  

inden de bliver trykt i Gymnasieskolen

RELIGION

Titel: Jesus. Profet, frelser eller rebel?

Forfatter: Ole Bjørn Petersen

Forlag: Religionspædagogisk Forlag

Pris: 279 kroner, 288 sider

Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen

 

Et paradigmeskifte

Så kom det! 
Opgøret med den dialektiske teologisk-historiske tilgang til NT, der i 

nogle årtier har stået på ved universiteter i udlandet og Danmark, er nu også 
kommet til den gymnasiale kristendomsundervisning med denne bog. Den 
seneste religionsvidenskabelige forskning med nyt materiale, indfaldsvink-
ler og metoder har muliggjort endnu en jagt på den historiske Jesus.

Forfatteren fører læseren gennem spændende undersøgelser af de brud-

er synteser, hvor evangelisterne har søgt at forene de præ-paschale overle-
veringer om den historiske Jesus med den post-paschale Kristustro. Forfat-
teren udskiller de forskellige historiske lag og placerer dem som tidligere 
eller senere i fortællertraditionen. Bogens anden del giver et glimrende 
overblik over kirkens Kristustro.

Bogen er omfangsrig. Man må derfor udvælge de temaer, man vil anvende 
i undervisningen, og der er også både til C- og B-niveauet. Bogen er også 

et indbydende layout og udstyret med mange smukke billeder, så det er en 
ren nydelse, men vigtigere er det, at den giver en helt nødvendig faglig 
opdatering til kristendomsundervisningen, der hidtil har været domineret 
af traditionens dialektiske teologi.

Så tak til forfatteren for hans initiativ, hans velskrevne bog og faglige 
dygtighed. En fornøjelse til alle stjerner!

Konstruktioner af den historiske Jesus har været modernitetens interesse, 
som egentlig er et arbejde imod kildernes anliggende. Vi mangler derfor en 

Frederik Heegaard Jørgensen 
1948-2011
I september døde vores kollega, Frederik, efter 

blev svære for ham; hans depressive tendens 
forstærkedes, og hertil kom fysisk sygdom. 
Flere gange kom han ovenpå igen, men endnu 
en blodprop kunne han ikke klare.

-
sium og HF-kursus, i skolens barndom. Der var 
i lærerkollegiet en stærk pionerånd, og den 
passede Frederik godt.

-
sieskolen generelt og også i Ikast en række 
forsøg. Dem kastede Frederik sig ud i med stor 
entusiasme; at skabe helhed og sammenhæng 
for eleverne var et projekt efter hans hjerte. Også 
lærerrådsmøderne prægede han, ofte med 

analyser, krydret med en tør humor.
Frederiks fag var dansk og idræt. Selvom han 

havde en fortid som elitesportsmand, interes-
serede han sig især for den brede idræt; ele-
verne skulle gerne være glade for eller blive 
glade for at bevæge sig, om de vandt en turne-
ring var ikke så vigtigt. 

Som dansklærer var Frederik præget af nykri-
tikken og ideologikritikken. Han var en meget 
dygtig tekstlæser, og han ville lære eleverne 
den dybdeborende og præcise analyse. Man kan 
også karakterisere Frederik som en sprogrøgter. 
Hvis eleverne ikke kunne sætte punktum eller 
formulere korrekte sætninger, kunne han blive 
meget bekymret. Til trods for at Frederik politisk 
var venstreorienteret, var hans litterære smag 
ret konservativ og traditionsbunden. Han holdt 
af den klare tanke hos Holberg, af den sprog-
lige ironi og samfundskritikken hos det 
moderne gennembruds forfattere og ikke 
mindst af PH’s skarpe tekster.

Frederik var et omsorgsfuldt menneske; han 
havde øje for de elever, der havde det svært. 
Også kollegernes ve og vel havde hans opmærk-

-
repræsentant, og på dette område var det ikke 
skridsikre træsko, men det psykiske arbejds-
miljø, der havde hans interesse. 

De ændringer, der kom i 90’erne og især i 
00’erne, huede ikke Frederik; den større indi-
vidualisering og fokus på karakterer var ikke 
hans kop te. Han havde også svært ved at forstå, 
at eleverne ikke prioriterede skolen og lektierne 
højere, end tilfældet var; han kæmpede en 
ihærdig, men forgæves kamp mod elevernes 
fritidsarbejde. 

MINDEORD

Gymnasieskolen modtager mindeord. 

De skal maks. indeholde 2.400 enheder 

inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen 

senest mandag d. 22. august kl. 14.00 

på gymnasieskolen@gl.org
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Provence. Hus i VARmen

Var, Provence. Skønt beliggende hus i 

kanten af middelalderby udlejes. Stor 

pool. Egen olivenlund. Udsigt til byer og 

bjerge.

6 personer. 600-1.300 € pr. uge.

annettesloth12@gmail.com

http://sites.google.com/site/

husivarmen

Forårstur til Berlin 

i lækker udsigtslejlighed?

Meget veludstyret lækker 3-værelses 

udsigtslejlighed med altan lige ud til Ha-

vel-floden – næsten som ”sommerhus 

i storbyen”. Gratis parkering. 100 m til 

offentlig transport.

Trådløst internet. Op til 6 personer.

info@wasserstadt.dk,

www.wasserstadt.dk

Oplev det ægte Andalusien

Bo midt blandt venlige spaniere i smukt 

beliggende bjerglandsby uden for tu-

rist områderne. Renoveret byhus m. pa-

tio og udsigtsterasse. Gode vandreture 

og interessante udflugter. 15 min. til 

Middelhavet, 45 min. til Granada. 2.500 

kr./uge. Uge 8 ledig. Billig billeje.

2191 4712

kvik@privatmail.dk

Andalusien 

– feriebolig udlejes

Huset ligger ugeneret i lille andalusisk 

bjerglandsby tæt på byens plaza. I ha-

ven er der flere terrasser med udsigt 

over byens tage og Middelhavet – des-

uden er der en lille pool. 5 km til strand. 

Forår 3.000 kr./uge – sommerferie 

4.500 kr./uge.

mf@andalusien.dk

www.andalusien.dk

Helårshus i Sydfrankrig

Hyggeligt og rummeligt hus i autentisk 

fransk bymiljø i Parc Régional Naturel 

du Haut Languedoc, stor terrasse med 

bjergudsigt, 9 sovepladser, opvaskema-

skine, vaskemaskine, 4 cykler, bordten-

nis, 1 time til Middelhavet. Mange mulig-

heder for vandre- og cykelture.

jyttethorning@live.dk

www.languedocferie.mono.net

Ekstraordinær generalforsamling:
Onsdag den 8. februar 2012 kl. 14.00 afholder GF Magistrene ekstraordinær 

generalforsamling i DM’s lokaler, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg. 

Mødet foregår i lokale 1 på 4. sal med følgende dagsorden:

1. Ændring af klubbens vedtægt.

2. Eventuelt.

hvilke overvejelser han havde gjort sig i 
forbindelse med at søge stilling på 
1970’ernes ”røde” forsøgsgymnasium. Det 
var morsomt, og samtidig viste Joen sig fra 
den side, vi elskede ham for. Tingene blev 
sagt lige ud uden skelen til, hvad der var 
korrekt dengang eller nu.

Det var ved receptionen tydeligt, at Joen 
var meget syg. Det var hårdt at sige farvel 

-
heden for det. Vi er utrolig kede af at have 
mistet en rigtig god kollega og ven.

Vores tanker går til Solvejg, til børn og 
børnebørn og hele familien, som betød 
usigeligt meget for Joen.

På kollegaernes vegne
Jesper Tolnø og Kai Rasmussen
Herlev Gymnasium & HF

Han lyttede med empati til andres bekym-
ringer og besværligheder. Når det angik ham 

-
vate. Lærerlivet og skolepolitik diskuterede 
han ofte og gerne; de alvorlige private 
problemer holdt han med værdighed for sig 
selv.

Vi mindes den varme, idealistiske og 
kampberedte Frederik.

Lærerne ved Ikast-Brande Gymnasium/ 
Aase Graae-Michelsen

Joen Holm 1948-2011
Søndag den 4. december 2011 døde vores 

længere tids sygdom.
Joen kom til Herlev Gymnasium & HF i 

sommeren 2005 efter mange års arbejde på 
Niels Steensens Gymnasium. Joen blev fra 
første dag meget afholdt for sin professio-
nelle indstilling og sit glade væsen. Han 
havde et fantastisk tag på alle elever i 
matematik gennem sit fremragende faste 
pædagogiske greb. Der eksisterer mange 

motiverede for matematik. En del har udtalt, 
at de ikke anede, at matematik kunne være 
så sjovt. Den evne havde Joen, når han tog 
fat på sin undervisning sammen med ele-
verne.

Joens sociale og empatiske side viste sig 
i hans interesse for andre kollegaer også 
uden for faggruppen. Og hans bidrag til 
julefrokosterne på Herlev Gymnasium & HF 
blev en fast tradition, som vi vil savne.

Joen faldt rigtig godt til på Herlev Gym-
nasium & HF. Han følte sig virkelig hjemme 
blandt alle kollegaer og øste gerne af sin 
store viden og skarpe analyse af dette og 
hint.

Det gjaldt også, når man sammen med 
Joen indtog sin plads på Brøndby Stadion. 
Joen havde haft sæsonkort i mange år, og 
han fulgte klubben i tykt og tyndt. Lige så 
glad og euforisk han kunne blive over et 
godt resultat, lige så skarp og kritisk var 
han, når spillet ikke fungerede. En profes-
sionel kommentator også på dette felt.

afskedsreception for Joen på Herlev Gym-
nasium & HF. Joen ville meget gerne sige 
farvel til os, og han havde samlet de sidste 
af sine kræfter for at gennemføre arrange-

52

Gym
nasieskolen  #1  2012

FRA LÆSER TIL LÆSER

Her kan indrykkes ikke-erhvervsmæs-

sige annoncer samt salg af lejligheder, 

huse og grunde. Maks. 40 ord plus over-

skrift. Teksten (helst pr. e-mail til 

gymnasieskolen@gl.org) samt betalingen 

kr. 150,- inkl. moms (indsat på bladets 

bankkonto i Danske Bank 4180-3119-

416-264) skal være på redaktionen 

senest dagen før deadline (se deadlines 

andetsteds i bladet eller på 

www.gymnasieskolen.dk).



JOURNALIST PÅ ET ÅR
BLIV FAGJOURNALIST OG FYLD POSEN MED JOURNALISTISKE FÆRDIGHEDER 

Trænger du til et skift i karrieren, eller drømmer du 
om at få nye spændende opgaver i dit nuværende 
job? Som fagjournalist får du en unik mulighed for 
at kombinere din tidligere uddannelse og erhvervs-
erfaring med en grundlæggende viden om journa-
listik og medier. Som færdiguddannet fagjournalist 
kan du blive medlem af Dansk Journalistforbund og 
dermed få et pressekort.

Fuldtid eller deltid i Aarhus eller København
Du kan tage uddannelsen som en 1-årig fuldtidsud-
dannelse eller på deltid på Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole i Aarhus eller København. 
For at blive optaget skal du have en uddannelse på 
bachelorniveau – eller tilsvarende – og mindst to 
års erhvervserfaring. 
Ansøgningsfristen er 23. marts, og der er 
studiestart i august.

Informationsmøde 
Kom til informationsmøde og hør mere om 
uddannelsen, og hvad du kan bruge den til. 
Mød undervisere, tidligere studerende og hør alt om 
studiestøtte, ansøgningsprocedure og pris. 
Der er informationsmøde i Aarhus 7. februar og 
København 8. februar. Begge dage kl. 16 - 17.30.

Tilmeld dig informationsmødet og læs mere på 
dmjx.dk/fagjournalist 

DANMARKSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MEDIE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OGXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JOURNALISTHØJSKOLEXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UPDATEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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www.grupperejsebureauet.dk – tlf.: 4494 6090                       - det er os du kommer tilbage til…           

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

 B E R L I N
 P R A G

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

 R O M
 PA R I S

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

- ALLE EUROPÆISKE BYER

OPLEVELSE
FORANDRING 
SAMARBEJDE

NY  V IDEN
Vi koncentrerer os om rejsens 

planlægning og gennemførelse,

- så du kan koncentrere dig om 
det faglige indhold

STUDIEREJSER  I  EUROPA

REJSEANNONCER

WASHINGTON/NEW YORK.....kr. 14.998,- 

ROM.........................................fra kr. 7.198,- 

ISTANBUL......................................... kr. 6.398,- 

ATHEN............................................... kr. 7.398,-

ROM / FIRENZE............................. kr. 8.798,- 

KULTURREJSER - PÅSKEFERIEN 2012  

Rekvirer detaljeret program

hos Lektor Niels Kjeldsen

på telefon 86 69 19 87 eller

på info@klassikerne.dk.

Klassikernes
Rejseforening
www.klassikerne.dk

STUDIEREJSER 
SPANIEN
se alle rejsemål www.alfatravel.dk 
 

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

BARCELONA - med fly 6 dage fra kr. ..........2.898,-

MALAGA - med fly 6 dage fra kr.   ..................2.798,- 

MADRID - med fly 6 dage fra kr.   ...................2.948,- 

RUNDREJSEANDALUSIEN - med fly fra kr.3.998,-

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

“Spanien har mange fantastiske byer, som 
er alle er meget relevante i forbindelse med 
studierejser. På vores rundrejse i Andalusien 
får I nogle af de største højdepunkter. I skal 
opleve både Sevilla, Granada og Malaga. Ring 
idag og hør mere om mulighederne.” 
Rikke Lange, mere end 10 år med grupperejser

Har du skiftet skole, 

er gået op eller ned i 

tid, flyttet eller fået 

ny e-mail? Så husk at 

give GL besked.  

Det letteste er at 

klikke ind på  

www.gl.org under 

”mine medlems-

oplysninger”.
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TLF. 7020 9160  |   INFO@SBTOURS.DK  |  WWW.SBTOURS.DK

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

SPECIALIST  I  GRUPPEREJSER

Amsterdam... fra 1.850

Krakow...      fra 1.895

Budapest...   fra 1.950 

Prag...            fra 2.095 

London... fra 2.195

Wien...    fra 2.250

Paris...    fra 2.295

Dublin...  fra 2.295

Rom...        fra 2.695

Istanbul...  fra 2.795 

Barcelona... fra 2.795

Athen...      fra 3.095 

Studierejser 2012

33 13 52 23

www.vindroserejser.dk

35 års erfaring 
med Polen & Østeuropa

altid skræddersyet

KRAKOW

WARSZAWA

GDANSK

RIGA

VILNIUS

PRAG



BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 
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Berlin fra kr. 770

Cesky Raj (Action eller ski) fra kr. 1.335

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

Tyskland naturcamp fra kr. 1.430

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

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

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

NYT: VI TILBYDER OGSÅ LONDON!

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

7765Berlin   fra kr.       746

Cesky Raj  6 dg./3nt. fra kr.   1.620

Prag  6 dg./3 nt. fra kr.   1.221

Krakow  6 dg./3 nt. fra kr.   1.271

Warszawa  6 dg./3 nt. fra kr.   1.312

Budapest  6 dg./3 nt. fra kr.   1.398

London  6 dg./3 nt. fra kr.   1.708

Studie- og grupperejser

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

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

inkl. fly og flersengs-
værelser på hotel, fra kr.....  3.350,-
Athen 6 dage / 5 nætter BEYOND SIGHTSEEING:

• Rundvisning på Akropolis m. guide
•  Skolebesøg
•  Foredrag om det moderne  
 Grækenland

Rejsen begynder på
Team-benns.com

Top 3 studiebesøg: 

Det sparer jer for masser 
af tid !

Kontakt Tina 
på tlf: 46 91 02 59

Studierejse til Barcelona, fly, 6 dage
 2.795,-

pr. person

SUPERPRIS
fra kr.

Barcelona er med sin 
historie og enestående 
arkitektur et oplagt mål 
for en studierejse

La Sagrada Familia

Palacio Nacional



Til undervisning i engelsk, dansk, teknologi og fysik

Htx Sukkertoppen, Valby søger tre undervisere

engelsk dansk

teknologi fysik

-

Ansøgning

-
-

Om skolen

Københavns Tekniske Gymnasium søger lærere

0
28
6
9

STILLINGER

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

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

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

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

RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER partner i profiljob.dk netværket

Gymnasieskolen
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Retningen er klar for den stærke gymnasieskole i Nordsjæl-
land. Målene og ambitionerne er høje - et velfungerende 
og resultat orienteret uddannelsesmiljø, hvor elever og 
medarbejdere trives og udvikles – socialt og fagligt. Skolen 
skal også i fremtiden være Nordsjællands mest attraktive 
og foretrukne gymnasium.

Espergærde Gymnasium og HF søger derfor en visionær 
rektor, der kan sikre, at skolen fortsat fungerer som en 
moderne og kompetent ledet uddannelsesinstitution med 
de allerdygtigste lærere, og hvor eleverne oplever klare 
krav og opmærksomhed, der skaber et solidt fundament 
for nogle fantastiske og lærerige år.

Rektor er en synlig og målrettet leder, der samtidig er 
nærværende og involverende med høje ledelsesmæssige 
ambitioner og stærke personlige kompetencer. 

  Der forudsættes ledererfaring fra relevant pædagogisk 
sammenhæng.

   Se stillings- og personprofi l på eg-gym.dk og
muusmann.com 

   Tiltrædelse: 1. august 2012.

  Ansøgning mrk. ”Rektor, Espergærde Gymnasium og 
HF” sendes til MUUSMANN på job@muusmann.com
Ansøgningsfrist: Onsdag den 8. februar 2012 
kl. 12.00.

SYNLIG · AMBITIØS · VISIONÆR

REKTOR

www.muusmann.com

Yderligere oplysninger fås hos bestyrelsesformand Thomas Lykke 

Pedersen, T 2529 1942 eller Lars Muusmann, T 7011 2022.

Udgivelse og deadline 
for de næste numre

2 Deadline: 30. januar kl. 14.00  

 Udkommer 9. februar

3 Deadline: 13. februar kl. 14.00  

 Udkommer 23. februar

4 Deadline: 27. februar kl. 14.00  

 Udkommer 8. marts

5 Deadline: 12. marts kl. 14.00  

 Udkommer 22. marts

6 Deadline: 26. marts kl. 14.00  

 Udkommer 7. april

7 Deadline: 16. april kl. 14.00  

 Udkommer 26. april

8 Deadline: 30. april kl. 14.00  

 Udkommer 11. maj

9 Deadline: 21. maj kl. 14.00  

 Udkommer 1. juni

VUC Vest søger teamleder til 
vores uddannelsesvejledning
VUC Vest søger pr. 1.4.2012 en erfaren, uddannet uddannel-
sesvejleder, som samtidig vil være vore 5 fuldtids uddannelses-
vejlederes teamleder. Teamlederen skal med afsæt i sin erfaring 
som vejleder og evne til at skabe overblik koordinere de forskel-
lige uddannelsesvejledningsopgaver på vore 4 afdelinger, når 
det handler om booking, telefontid, fastholdelsessamtaler, læ-
rerteamsamarbejde med mere. 
Teamlederen refererer til rektor, og vi opfordrer bl.a. ansøgere 
med erfaring fra det gymnasiale niveau til at søge stillingen, som 
er nyoprettet og på fuldtid. 
VUC Vest udbyder 2-årigt hf, hfe, GSK, avu, fvu og ordblinde-
undervisning og har aktuelt 800 årskursister. 
VUC Vest har afdelinger i Esbjerg, Vejen, Varde og Grindsted, og 
stillingen vil være med hovedarbejdssted i Esbjerg-afdelingen. 
Løn- og ansættelsesvilkårene vil følge gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og den forhandlingsberettigede orga-
nisation.
Du er meget velkommen til at kontakte rektor Frants Regel på tlf. 
76 12 17 74 eller på e-mail fre@vucvest.dk for at høre nærmere. 
Du kan også læse mere om os på www.vucvest.dk.
Ansøgning vedlagt relevante bilag foretrækkes på e-mail: job@
vucvest.dk, hvor du venligst bedes anføre “teamleder” i emne-
feltet.

Ansøgningsfrist: Fredag den 3. februar 2012.
Samtaler forventes afholdt i uge 8, 2012.
VUC Vest
Stormgade 47
6700 Esbjerg
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Tysk

www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

13618

Karen Duve Uwe Tellkamp Ingo Schulze Tanja DückersClemens Meyer

Neue deutsche Erzähler af Hanne Roswall Laursen 
og Sonja Grønbæk præsenterer fem yngre tyske 
forfattere, som er debuteret efter murens fald og 
i dag hører til blandt de mest anerkendte på bog-
markedet: Tanja Dückers, Karen Duve, Clemens 
Meyer, Ingo Schulze og Uwe Tellkamp. 

Fortællinger af og tv-samtaler med de fem viser, 
hvordan de står centralt placeret i deres egen tid. 
Bogen henvender sig til tysk på A- og B-niveau  
på ungdomsuddannelserne.

På www.neuedeutsche.gyldendal.dk bliver der 
gratis adgang til tv-interview med forfatterne, så 
det bliver muligt at lade tekst, lyd og billeder spille 
sammen i en flermedialt baseret tyskundervisning. 

Fem fortællere i tekst, lyd og billeder

Neue deutsche 
Erzähler

n

-

er

140 sider

Kr. 159,- 
ex moms

Flermedial  
tyskundervisning

Tekst, lyd  
og  

billeder

MaCom A/S - Vesterbrogade 48 - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 Mail: lectiosupport@macom.dk - Web: www.macom.dk

Konkurrence

Læg e-bøger i Lectio bogdepot
Og vind en Ultrabook fra ASUS

Med e-bøger i Lectio køber skolen adgang til e-bogen for et skoleår ad gangen. Adgangen gælder for alle skolens elever, dvs. 
det i grundforløbet bliver muligt at undervise eleverne efter det samme materiale, så overgangen til studieretningsforløbet lettes.

Se mere på www.lectio.dk

E-BØGER I 

KOMBINATION 

AF ANALOGE 

OG DIGITALE 

BØGER

Med e-bøgerne får læreren indblik i, om eleverne har forberedt sig - om de har været inde og åbne lektien, så de har kunnet for 

Eleverne får med e-bøgerne direkte adgang til lektien fra deres smartphone, tablet eller pc.

Det er sjældent, at man kan deltage i en konkurrence 
og oven i købet tjene penge på det bagefter. Men det 
er lige præcis, hvad man kan nu. Lægger du e-bog 
materiale i Lectio inden den 31/12-2011, deltager du 
automatisk i lodtrækningen om en ASUS ZENBOOK. Jo 
flere materialer du lægger op, jo større vinderchancer. 
Så aflys juleferien med familien, og fat i stedet tasterne 
og lav en pdf-fil af dit undervisningsmateriale. Der er 
ingen krav om, at materialet skal være en bog på 300 
sider det kan ligeså godt være et kompendium. Det må 
du helt selv bestemme. Og med hensyn til pengene: 
Du sætter selv prisen - og modtager 70 %, når skolerne 
køber.

NB: Forlag deltager ikke, så det er kun gymnasielærer 
materiale, der trækkes lod blandt. Se evt. instruktions-
video på www.lectio.dk - altså helt ude på forsiden.

Hvis du gerne vil høre nærmere om at udgive materiale 
på Lectio, kan du komme til informationsmøde mandag 
d. 12/12-11 kl 14-15 på MaCom. Tilmelding på email.

Lectio
BOGDEPOT

Brugerfordele

INGEN DELTOG -

DERFOR INGEN PRÆMIE-
OVERRÆKKELSE
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Dansk

192 sider, kr. 180,-

Ved køb af 100 stk.,  
kr. 150,- pr. stk.

e-bog, kr. 92,-

 ”Et spændende 
udspil på et højt 
fagligt niveau”
Gymnasieskolen

Den LILLE litteraturDK dækker litteraturhistorien 
fra vikingetiden til nutiden på kun 192 sider. Et 
omfattende leksikon over ismer og perioder, genrer 
og strømninger samt tekstanalytiske begreber 
giver eleverne overblik og perspektiv. 

Alle kanonforfattere er repræsenteret og fremhævet 
i bokse. Og verdenslitteraturens forfattere er med til 
at udvide det litteraturhistoriske perspektiv og gøre 
litteraturen i Danmark til et vindue mod verden.

Se mere på lru.dk

af Brian Andreasen, Mette Jørgensen, 
Svend Erik Larsen og Dan Ringgaard
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