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Matematik

Med Hvad er matematik? oplever eleverne, at
matematik er vedkommende og relevant, og
de indser, hvor stor en rolle matematik spiller i
deres liv.
GYMNASIESKOLEN

(16908· BureauLIST.dk) GYM12 · 2012

Eleverne vil opdage
matematikken
Hvert kapitel indledes med fortællinger, hvor
matematik har spillet en rolle i nutiden såvel
som i fortiden, og der afrundes med en række
forslag til projektoplæg.
Den matematiske teori er grundigt behandlet.
Hele lærebogssystemet bygger på en omfattende anvendelse af matematiske værktøjsprogrammer og demonstrerer både en formelbaseret og en eksperimenterende tilgang
til problemerne.
Til hver grundbog følger
en licens
licen
ns til
t i-bogen.
License
ng
Licensen
gælder hele
studietid
de
studietiden.
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og fem andre historier om den første gang …
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Alle materialerne ﬁndes digitalt på Gymportalen
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Spansk

Temalæsning
på A- og
B-niveau

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul

Retratos latinos en
California

6EEBOOFMTFTTFLSFUS4BOOF-VOE0MFTFOGSB3ZCOFST(ZNOBTJVN))9GPSUMMFSPNTJOFFSGBSJOHFS
NFE-FDUJP&LTBNFOTNPEVM

Retratos latinos en California af Ulla Ringgaard og
Aase Kledal handler om indvandrere fra Mellemog Sydamerika, som søger nordpå og bosætter
sig i Californien. Bogen indeholder en række interviews med især unge latinoer, en litterær tekst og
to sagprosatekster samt tre sange. Retratos latinos
en California er rigt illustreret og har et væld af
opgaver bl.a. oversættelser, indsætningsøvelser,
ordforrådsøvelser og webbaserede øvelser.

Kr. 169,ex moms

Bogen er velegnet til ﬂerfagligt samarbejde mellem
engelsk, spansk, samfundsfag, billedkunst og historie
og kan give inspiration til SRP eller AT-forløb.

Andre titler i serien:
Målgruppe: Fra 2.g og tilsvarende niveauer.

Se uddrag af bogen på
gyldendal-uddannelse.dk

Retratos chilenos
Nuevos retratos
Nuevos retratos – cd
Retratos de Guatemala
Retratos cubanos

kr. 185,kr. 170,kr. 530,kr. 170,kr. 170,-
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LEDER

Den første gang ...

E

ndnu et skoleår nærmer sig hastigt
sin afslutning. Når disse linjer læses,
kastes huer i en lind strøm på de nye
studenters hoveder, og hestetramp og lastvognenes tuden i hornet vil snart kunne
høres på gader og veje over det ganske land.
Imens kan lærerne begynde at forberede sig
til et nyt skoleår, som sikkert vil byde på
mange nye udfordringer for den enkelte,
ung som gammel. I dette nummer af Gymnasieskolen – det sidste inden sommerferien
– fortæller seks lærere om deres første erfaringer med en ny udfordring eller begivenhed i det forløbne skoleår. Læs med fra
side 10 om litteraturklubben for nørder, koks
på studieturen, det første år som lynaƿeder
og tre andre fortællinger om den første gang.
For godt 60 lærere, der har været ansat i
tidsbegrænsede stillinger, bliver det om
ikke nye udfordringer, så i hvert fald
en ny situation. Og måske også
”den første gang”. De er nemlig
blevet fastansat som følge af
GL’s vedholdende arbejde på
en række skoler, hvor vikarsituationen tydede på et vist
potentiale. Det viser, hvor vigtig dialogen mellem GL – herunder den stedlige TR – og skolerne er, lyder det fra GL’s
hovedbestyrelse. Læs også om,
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hvad sikkerheden og trygheden i fastansættelsen betyder fagligt, udviklingsmæssigt,
kollegialt og menneskeligt for nogle af de
lærere, der fastansættes.
Du kan blandt andet også læse om, hvordan
uddannelsesminister Morten Østergaard ønsker den personlige studievejledning styrket,
så Danmark kan nå målet om, at 60 procent
af en ungdomsårgang får en videregående
uddannelse. Eller et interview med den britiske historiker Antony Beevor, hvis digre
”puslespilsværk” om Anden Verdenskrig
udkommer på dansk i netop disse dage.
Gymnasieskolens redaktion vil gerne benytte
lejligheden til at ønske god sommer og endnu
en gang sige tak til alle de medlemmer og
kilder, der beredvilligt stiller op.
Også redaktionen går et skoleår med nye
udfordringer i møde – som nævnt i blad
nummer 9 har vi lanceret vores nye hjemmeside, som stadig undergår nogle tekniske
ændringer. Men vi er glade for de foreløbige
reaktioner og den voksende traƾk på sitet.
Og vi glæder os til at arbejde endnu mere
på den platform fra august, hvor det trykte
blad går over til at blive månedsblad.
God læsning og god ferie!

Morten Jest, chefredaktør

LÆRERE MED PÅ NASAS
FORSKNINGSFLYVNING
TIL GRØNLAND
Side 32

Ż'HWI§UNDUDNWHUDIƿHUH
års prøvetid for lærerne”
Side 22
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Minister vil have bedre studievejledning
Vejledningen i gymnasiet er ikke god nok, mener uddannelsesminister Morten Østergaard. Han vil
dog fortsat lade de syv regionale Studievalg-centre varetage opgaven. Rektorernes formand vil have
indført obligatoriske vejledningssamtaler i 3.g.
benhavns Universitet, som Gymnasieskolen
skrev om i sidste nummer, er tendensen den
samme.

Umulig opgave

Inden 2004, hvor vejledningsreformen trådte
i kraft, var det lærere på gymnasierne, der
også fungerede som studievejledere. I dag
skal vejlederne på gymnasierne kun hjælpe
eleverne med at gennemføre selve gymnasiet.
Ansvaret for at hjælpe eleverne med at vælge
videregående uddannelse ligger hos syv
Studievalg-centre rundt om i landet. Vejlederne herfra besøger med jævne mellemrum
de enkelte gymnasier, hvor de laver fælles
oplæg for samtlige klasser. Eleverne kan
desuden booke en tid til personlig vejledning
og ringe eller maile til disse vejledere.
Men mange af eleverne benytter sig tilsyneladende ikke af muligheden.
Hanne-Grete Lund, der er formand for
studievejlederne i gymnasiet, er ikke overrasket. Hun advarede allerede inden reformen i 2004 mod at fjerne vejledningen om
videregående studier fra gymnasierne.
”Der er ikke noget galt med Studievalgvejledernes kompetencer. Men systemet fungerer ikke. Deres opgave er umulig, for de
kender ikke eleverne,” siger Hanne-Grete
Lund.
Inden vejledningsreformen kom alle elever
i 3.g og på 2.hf til en obligatorisk samtale om
deres fremtidsplaner. Det sker ikke længere.
”Det nytter ikke, at der kommer en vejle-

der forbi hver sjette uge. Mange elever bruger dem ikke, selvom vi anbefaler dem at
gøre det og endda minder dem om at booke
en tid,” siger Hanne-Grete Lund.

Skolerne kan gøre mere

Morten Østergaard mener dog, at der stadig
er gode elementer i ordningen med Studievalg-centrene.
”Men gymnasierne skal blive bedre til at
henvise eleverne til vejlederne fra Studievalg, og Studievalg-centrene skal gøre det
tydeligere for eleverne, hvilke muligheder
de har for at få personlig vejledning,” siger
Morten Østergaard.
Jens Boe Nielsen, der er formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, er enig i, at
vejledningen ikke fungerer godt nok, når
over halvdelen af sidste års studenter aldrig
har fået personlig vejledning om studievalg.
Men ligesom uddannelsesministeren ønsker
han ikke at vende tilbage til den gamle struktur. Han erkender, at skolerne kan gøre mere
for at få eleverne til at bruge vejlederne fra
Studievalg.
”En måde kunne være at indføre en obligatorisk vejledningssamtale for alle elever i
3.g, så vi er sikre på, at alle får tænkt over
deres planer videre frem,” siger Jens Boe
Nielsen.
Han har netop inviteret repræsentanter
fra Studievalg-centrene til et møde for at få
diskuteret idéen med at indføre obligatoriske
vejledningssamtaler.

Arabisk i gymnasiet kræver
pædagogisk udvikling

Side 26

Side 38

BØGER GØR ANTONY BEEVOR TIL EN AF DE
BEDST SÆLGENDE HISTORIKERE
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5.000.000 EKSEMPLARER AF HANS

TEKST: TINA RASMUSSEN

S

tudievejledningen er ikke god nok. Landets gymnasieelever får ikke tilstrækkelig hjælp til at vælge videregående
uddannelse.
Det mener uddannelsesminister Morten
Østergaard (R).
”Der er brug for, at vi styrker den personlige vejledning,” siger Morten Østergaard.
Han vil tage spørgsmålet om studievejledning op, når regeringen til efteråret skal
færdiggøre udmøntningen af målet om, at
60 procent af en ungdomsårgang skal have
en videregående uddannelse.
”Det er afgørende, at vi bruger kræfterne
på de elever, der har særligt behov for personlig vejledning. Vi skal ikke sprede ressourcerne tyndt ud på alle,” siger Morten
Østergaard.
En rundspørge blandt ƿere end 00 af
årets 3.g’ere på 10 af landets almene gymnasier, som Jyllands-Posten netop har foretaget, viser, at 4 procent af eleverne ikke
ved, hvilken videregående uddannelse de
vil gå i gang med.
Sidste år viste en undersøgelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning blandt knap
4.000 af årets studenter, at ƿertallet slet ikke
havde fået hjælp til at ƾnde ud af, hvad de
ville læse. Næsten to ud af tre havde aldrig
været i personlig kontakt med en studievejleder i hele deres gymnasietid. De havde i
stedet forsøgt at vælge studium ved at søge
oplysninger på nettet og snakke med venner
og familie. I en ny ph.d.-afhandling fra Kø-
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GL og rektorerne samles om nye lærere
Der er nok at få styr på for de nyuddannede lærere i første job. Men ikke alle skoler har faste
procedurer for modtagelse af nye lærere. Det vil GL og Rektorforeningen gerne ændre på.
TEKST: MALENE ROMME-MØLBY
Gymnasieskolen ſ #10 ſ 2012
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D

er skal tages godt imod nye lærere
– det understregede Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og
Rektorforeningen for nylig, da de blev
enige om en række anbefalinger til at
sikre, at nye lærere får en god start på
lærergerningen. Formanden for GL,
Gorm Leschly, fremhæver især mentorordning og tilbud om kurser i almen
pædagogik og fagdidaktik, hvis man
ikke har pædagogikum.
”Det er vigtigt, fordi vi ved, at det er
en stor udfordring at komme direkte fra
universitetet og ud og undervise på de
gymnasiale uddannelser,” siger Gorm
Leschly.
Han understreger
dog, at nye lærere
Det er blevet skal fastansættes og
mere synligt det i pædagogikum førsidste par år, hvor ste år – de regler
hårdt det er at starte skal der ikke ænsom gymnasielærer. dres ved. GL vil fortFlere unge lærere sat arbejde for, at
går ulykkeligvis ƿere nyuddannede
ned med flaget. kommer i pædagoGorm Leschly, gikum. En undersøformand, GL gelse foretaget af
Gymnasieskolernes
Lærerforening sidste
år viste, at op mod halvdelen af de nyuddannede lærere ikke kommer i pædagogikum det første år, på trods af at
det er i strid med bekendtgørelsen om
undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser.
Undtagelsesvis kan pædagogikum
udsættes et år, men så bør skolerne have
meget fokus på de nyuddannede med
nogle af de tiltag, som GL og Rektorforeningen nu anbefaler.

Mentor en aktiv medspiller

”Det er vigtigt at tage godt imod de nye
lærere, da det er en kompliceret aƽære
at starte som lærer i gymnasiet. Både
fordi man skal lære alle de nye fagbekendtgørelser at kende, men også fordi
gymnasierne er vidt forskellige,” siger
Jens Boe Nielsen, formand for Rektorforeningen.
Gorm Leschly håber, at skolerne vil
tage mentorordningen seriøst og lave
jobbeskrivelser for mentorerne.
”En mentor skal kunne tage rollen på
sig og blive en aktiv medspiller, der
kommer med konkrete invitationer til
den nye lærer. For vi ved, at man som
ny lærer kan opleve en form for kaos
og blive i tvivl om, hvad man kan bruge
mentoren til,” siger Gorm Leschly.
De to foreninger giver også eksempler
på aktiviteter for den nye lærer og mentoren. For eksempel kan den nye lærer
få en fornemmelse af det faglige niveau
ved at overvære mentors undervisning,
og mentor kan vise og diskutere undervisningsmateriale og -forløb. Tilbud om
kollegial sparring og supervision i fag-

gruppen eller i lærerteam kan også med
fordel indgå i en faglig og pædagogisk
introduktion.
”Vi har ønsket, at anbefalingerne er
i lidt generelle betragtninger, fordi uddannelsesinstitutionerne er så forskellige. For os er det vigtigt at sætte modtagelsen på dagsordenen. Så regner vi
med, at rektorerne sammen med tillidsrepræsentanterne bliver enige om den
modtagelse, som passer til deres skole,”
siger Jens Boe Nielsen.
GL har i ƿere år sendt breve ud til
skolerne med anbefalinger til, hvordan
man bedst tager imod de nye lærere.
Gorm Leschly pointerer, at det ikke er
tilfældigt, at de fælles anbefalinger kommer nu.
”Det er blevet mere synligt det sidste
par år, hvor hårdt det er at starte som
gymnasielærer. Flere unge lærere går
ulykkeligvis ned med ƿaget. Det er tankevækkende. Derfor tog vi initiativ til,
at vi i fællesskab kunne komme med
nogle anbefalinger, som hjælper de nyuddannede lærere godt på vej,” siger
Gorm Leschly.

LÆS MERE:
H_n'hsb_^_h&>_hai^_gi^n[a_fm_acp_l^_h\_^mn_f¶l_l&j
www.gymnasieskolen.dk fortæller om fast ansættelsesprocedure,
supervision og mentorordning på Holstebro Gymnasium.
AFiaL_enil`il_hcha_hm[h\_`[fcha_lfcaa_ljAFmbd_gg_mc^_(
Der er også inspiration til, hvordan man kan få alle de praktiske
ting til at falde på plads, når der er ansat nye lærere på skolen.

At lære i ny udgave
2. OPDATEREDE UDGAVE AF DEN UDBREDTE HÅNDBOG I STUDIEKOMPETENCE!

Den nye udgave har større fokus på studiekompetence – i forlængelse af gymnasie- og hf-reformernes mål om at gøre elev til studerende.
Bogens ambition er dog stadig at være en håndbog, der giver eleven og kursisten
en lang række gode hjælpemidler og konkrete råd til at få mest muligt ud af undervisning, eksamen og livet efter skolen.

 At være aktiv
 At samarbejde
 At tale og lytte
 At læse

Solg
t
i ove
r
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 At tage noter
 At skrive
 At evaluere
 At vide

Vejl. pris 110 kr.
Fås også som klassesæt (28): 2.000 kr.
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KORT NYT

Sagt
Siden
Sidst

Vi synes, det er en god idé, at eleverne bliver sat under pres,
hvor de skal præstere noget og skabe sig et overblik over faget. Men
læseferien er ikke vigtig, og den må man da godt skære ned på.”
Jens Boe Nielsen, formand for Rektorforeningen, til Berlingske om at rationalisere folkeskolens
afgangseksamen ved at forkorte læseferien.

TEKST: RIKKE HØM JENSEN OG SISKEN LAUGESEN

DANMARK VINDER
SØLV I FILOSOFI
Hvert år dyster gymnasieelever fra hele verden i OL i filosofi. Hver
klasse må sende tre essays skrevet på engelsk til den nationale
bedømmelse. Herefter udtages 20 essay til næste runde, hvor
man finder de to vindere, der går videre til det internationale
OL. Ved dette års OL i Oslo vandt den 20-årige Jeff Granhøj
fra Midtfyns Gymnasium sølvmedalje. Kasper Siim Viftrup fra
Solrød Gymnasium fik en særlig udmærkelse. De to kvikke
hoveder kæmpede med cirka 80 unge fra hele verden. Næste
år afholdes OL i filosofi i Odense. Det skriver Flensborg Avis.

HUSKMITNAVN
– fra værksted til værk

Spark elevernes kreativitet i gang ved at dykke
ind i gadekunstneren HuskMitNavns univers. For en stund
har kunstneren flyttet sit værksted til KØS i Køge, som udstiller hans samling
af procesfotos, skitser og skitsebøger. På museet kan man se hele og halvt
færdige værker, der aldrig har været vist før. Skoletjenesten tilbyder desuden
gratis 30-minutters-omvisninger, der tager udgangspunkt i HuskMitNavns
værker – fra graffiti til træsnit – og diskuterer gadekunstens rolle i samfundet.
Læs mere, og book omvisning på koes.dk.
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LÆREBOGSPRISEN – VIND 100.000 KRONER
Drømmer du om at skrive en akademisk lærebog? En, du selv manglede som studerende?
En, som præsenterer ny forskning? Forlaget Samfundslitteratur uddeler årets lærebogspris på 100.000 kroner. Bidrag skal rettes mod de mellemlange og lange uddannelser og
være forlaget i hænde den 15. september. Læs mere på laerebogsprisen.dk.

EKSAMENSOPGAVEN
RETTER SIG
SELV
I år var eksamen for markedsøkonomer selvrettende.
De studerende fik på to timer
elektronisk stillet 55 spørgsmål,
som en database kendte svarene på. Censor var sparet væk,
og resultatet forelå i princippet
med det samme. Det har fanget
gymnasiernes interesse. Men i
England kritiseres metoden.
”Der har for eksempel været
problemer med, at lærerne
underviste for meget med henblik på, at eleverne bare skulle
kunne bestå testen – og ikke
med henblik på, at de skulle blive
gode til faget,” siger Thomas
Ryberg, lektor på Institut for
Kommunikation på Aalborg
Universitet til Søndagsavisen.

45.672

elever fra 9. og 10. klasse har søgt stx, hf,
htx, hhx eller IB i år og er blevet erklæret
egnede.
Kilde: uvm.dk

DEL DINE ERFARINGER PÅ

Gymnasieskolen.dk
På Gymnasieskolens nye hjemmeside er der rig mulighed
for at dele ud af dine erfaringer. Har du tips og tricks til
spændende undervisningsforløb eller rutevejledningen til
et ukendt, men interessant museum, som alle dine elever
var helt vilde med på studieturen til Barcelona, så del det
med kollegerne under fanen Lærer til lærer på det nye
Gymnasieskolen.dk.

LÆRERUDDANNELSE
SKAL LØFTE
FOLKESKOLEN

BUSSER FÅR FYNSKE
UNGE TIL AT SØGE BREDT
Ifølge fordelingsudvalget på Fyn har de unge i højere grad end før søgt
bredt hos alle de fynske gymnasier. På Nordfyns Gymnasium kommer en
stor del af eleverne fra Odense i år. Det skyldes blandt andet styrkede
busordninger, mener rektor Kurt René Eriksen.
”Bussystemet i de her år fungerer rigtig godt. Dertil kommer, at de unge
med buskortet får et såkaldt hypercard, der giver dem ret til at køre hele
døgnet, syv dage om ugen, uanset hvor de skal hen,” siger han til P4 Fyn.

Regeringen har indgået forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti
om en ny læreruddannelse, der gælder
fra sommeroptaget 2013. Partierne
vil styrke lærernes grundfaglighed
i blandt andet klasserumsledelse,
relationskompetence og identifikation
af sociale problemer. Samtidig skal
almendannelse som kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab
i fokus. Der vil også blive stillet større
krav ved optagelse, under praktikforløbene og ved et øget antal eksamener.
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Antallet af lyseblå huer i gadebilledet forventes at stige i år.
Tendensen er, at flere søger på hf, og flere gennemfører uddannelsen. Med samme gennemførelsesprocent som sidste år vil mindst 6.412 unge blive studenter i år. Det er en stigning på godt
1.000 kursister, altså over 20 procent flere end i 2011. ”Vi oplever i disse år en meget stor tilgang
til den toårige hf-uddannelse, og det er glædeligt samtidig at opleve, at det lykkes flere og flere
også at gennemføre uddannelsen,” siger Asger Rasmussen, som er talsmand for hf2net.dk.

HF NÅR NYE HØJDER I ELEVANTAL
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TEMA:
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TEMA:
I ÅR HAR
JEG FOR
FØRSTE
GANG …
Seks lærere fortæller om deres
første erfaringer med en ny
udfordring eller begivenhed i
skoleåret, som snart er slut. Læs
om litteraturklubben for nørder,
koks på studieturen, det første
år som lynafleder og tre andre
fortællinger om den første gang …

TEMA: FØRSTE GANG

Man skal
turde
slippe
styringen
Som ny lærer bruger man ofte
rigtig mange timer på at forberede sig. Nogle gange for mange.
Sådan var det også for Bonnie
Bay Andersen. Indtil hun i efteråret gav sig selv en udfordring.
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idste skoleår brugte jeg
enormt meget tid på at forberede mig. Jeg sad ofte
foran computeren ƿere timer om aftenen. Det var mit første år som
lærer, og jeg følte, at hvert sekund af min
undervisning skulle være pakket med det
helt rigtige indhold, og at jeg skulle kunne
svare på alle elevernes spørgsmål. Jeg var
bange for at give slip på styringen, så jeg
lavede tit lange powerpoint eller arbejdsark
til min undervisning. Det kunne let tage
fem-seks timer.
Da jeg i dette skoleår begyndte i pædagogikum og ƾk en masse læringsteori, blev det
meget tydeligt for mig, at jeg ikke ƾk eleverne
nok på banen. Selvom det er det, jeg gerne
vil med min undervisning. Jeg tror på, at de
lærer mest, når de selv er aktive og medbestemmende. Men de havde ingen chance for
at præge indholdet i mine timer. Det var bare
mig, der formidlede den viden, som jeg syntes, de skulle have ind i hovedet.
Det er forbandet svært at ændre på sine
vaner. Derfor besluttede jeg at give mig selv
en udfordring: I en uge i efteråret måtte jeg
ikke forberede mig mere til timerne end eleverne. Selvfølgelig havde jeg forberedt, hvilket emne vi skulle arbejde med, men derudover måtte jeg kun læse den lektie,
eleverne også skulle læse.

11
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TEMA: FØRSTE GANG

I dag
ved jeg, at
jeg ikke
behøver at
vide alt og
bestemme
alt.

Det gik helt vildt godt lige fra første time. Jeg
fortalte eleverne, at jeg kun havde læst det
samme som dem, og at vi nu alle sammen var
ansvarlige for, at de ƾk noget ud af timen. Det
var tydeligt, at eleverne ƾk meget mere indƿydelse, end de plejede. Selvfølgelig kom vi lettere
ud på nogle vildspor, men jeg fandt ud af, at
min faglige ballast gør, at jeg hurtigt kan gennemskue, hvornår det sker, og få drejet tingene
i den rigtige retning igen. Det bliver et meget
mere innovativt rum, når man slipper styringen.
Den mest vellykkede time var en i billedkunst,
hvor vi beskæftigede os med skulpturer. Jeg bad
eleverne om at skrive på tavlen, hvor godt de
havde forstået den tekst, de havde læst derhjemme. En af de stille piger i klassen skrev som
den eneste, at hun havde forstået teksten rigtig
godt, så jeg lod hende få ansvaret for at formidle
teksten til de andre – selvfølgelig med hjælp fra
mig. Bagefter foreslog en anden elev, at vi skulle
gå rundt og kigge på de skulpturer, der står på
skolen. Jeg havde jo ikke forberedt mig på, hvem
kunsterne var, men det tjekkede en af drengene
på sin smartphone. Til sidst fandt eleverne på
at tegne en skulptur i fællesskab ved at tilføje
elementer på skift. Det blev en rigtig fed øvelse,
som jeg helt sikkert vil bruge igen.
Udfordringen har lært mig at stole på min
faglighed og give slip på styringen en gang imellem. Det tror jeg, vi bliver nødt til, hvis vi skal
uddanne medbestemmende, aktive og handlende
samfundsborgere, som bekendtgørelsen siger. I
dag planlægger jeg min undervisning anderledes,
og antallet af timer, jeg bruger på at forberede
mig, er kommet ned på et mere fornuftigt niveau.
Jeg veksler mere mellem undervisningsformerne
og laver langt færre powerpoint. Og i dag ved
jeg, at jeg ikke behøver at vide alt og bestemme
alt. Tværtimod har eleverne godt af selv at skulle
opsøge viden og være med til at forme undervisningen. ”

Bonnie Bay
Andersen
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ALDER: 31 år
SKOLE: Århus
Statsgymnasium
FAG: Billedkunst,
design og historie

Planen
skred
på Malta
Soƾe Flykt har i dette skoleår
lært, at planlægning ikke er
ensbetydende med, at tingene
går, som de skal. Slet ikke på
en studietur til Malta.

I

foråret var jeg for første gang
med til at planlægge en studietur.
Vi var på Malta, og den anden dag på turen gik slet ikke, som vi havde
planlagt.
Jeg var af sted med en kollega og en klasse
i samfundsfag og engelsk. Den første dag
skulle vi på en dannelsestur til naboøen
Gozo. Vejret var godt med 20 grader, og sejlturen gik ƾnt.
Da vi kom til Gozo, blev vi for første gang
ramt af en cocktail af vores egen utilstrækkelige planlægning, misinformationer og
Maltas uigennemskuelige oƽentlige transport. Det fortsatte resten af dagen.
Vores heldagsbilletter til busserne, som
eleverne havde købt på Malta, virkede ikke
på Gozo, som vi ellers havde fået at vide. Vi
måtte derfor have eleverne til at punge ud
igen. Vi gør ellers meget ud af at holde udgifterne nede på et meget lavt niveau, så
studieturene ikke bliver for dyre for eleverne.
Nogle af eleverne måtte sidde i midtergangen i bussen, men vi kom dog frem til byen
Victoria efter planen. Eleverne havde på forhånd fået til opgave at lave faglige oplæg
om de ting, vi skulle se i løbet af ugen. Vi
bevægede os ned mod kirken i den gamle
bydel. En elev skulle holde oplæg om kirken,
som er kendt for ikke at have en kuppel.
Derfor er loftet inde i kirken malet med effekter, så det ligner en kuppelhvælving.
Desværre var kirken lukket, da vi nåede
frem. Eleven måtte derfor stå uden for kirken
og holde sit oplæg om det interessante loftsmaleri.
Vi havde dog lidt ekstra tid i forhold til
planen, og min kollega og jeg blev hurtigt
enige om at indlægge noget ekstra fagligt

TEMA: FØRSTE GANG

Sofie Flykt
ALDER: 28 år
SKOLE: Gladsaxe
Gymnasium
FAG: Dansk og
engelsk

Det endte med, at vi
måtte sluge de brandvarme
pizzaer og løbe igennem
byen med forbrændte ganer
for at være der til tiden.

senere i forhold til vores informationer. Da begyndte
det at regne.
Vi skulle videre ud til
nogle af Gozos naturfænomener, blandt andet Fungus Rock.
Vi kom frem lidt efter
tidsplanen. Sejlturen omkring klippen viste sig
også at være dyrere i forhold til vores informationer, og vi måtte igen
bede eleverne om at betale lidt mere end
planlagt. Det tog de nu ret pænt. Sejlturen
gik godt. Vi så dog ikke delƾner, som man
ellers kan være heldig at se på den tur.
Efter sejlturen kom vi igen til at stå og
vente på bussen i 50 minutter. Vi droppede det sidste punkt på turen på grund
af tidsnød. Vi nåede tilbage til vores hotel på Malta sidst på eftermiddagen.
Min kollega og jeg var godt trætte. Det
havde været en stressende dag, fordi vi
vores planer hele tiden skred, og vi så
skulle forsøge at få det til at glide, uden
at eleverne opdagede, at vi ikke rigtig

havde kontrol over dagen. Vi kunne dog
også se det komiske i vores forsøg på hele
tiden at få det til at se ud, som om vi
havde styr på det hele over for eleverne.
De har sidenhen beskrevet dagen som
sjov og spændende i deres rapporter om
studieturen.
Jeg har lært, at det ikke nytter noget at
stresse, hvis man ikke når det, man skal.
Det går nok alligevel. Som lærer mister
du nogle gange kontrol, og så må du lære
at tænke hurtigt. Det gælder også i undervisningen. ”

>
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indhold. Vi bevægede os mod bymuseet,
hvor vi gav eleverne til opgave at ƾnde
en genstand, som de kunne holde et lille
oplæg om for os andre. Det viste sig, at
bymuseet var særdeles sparsomt indrettet.
På væggen hang for eksempel en hakke
og en le uden yderligere information end
ordene ”hakke” og ”le”. Oplæggene blev
ret sparsomme.
Der blev tid til et kort besøg i et gammelt nedlagt fængsel, som nu var indrettet som museum. Det bestod dog kun af
to-tre identiske celler, hvor man med lidt
god vilje kunne skimte nogle ridser i væggene. Det var også hurtigt overstået.
Så var det tid til frokost. Vi indskærpede
over for eleverne, at det var meget vigtigt,
at vi mødtes ved busstationen en time
senere, så vi kunne nå bussen.
Min kollega og jeg var godt trætte. Det
havde været en stressende dag, fordi vi
vores planer hele tiden skred. Vi kunne
dog også se det komiske i vores forsøg på
hele tiden at få det til at se ud som om,
vi havde styr på det hele over for eleverne.
Det viste sig, at vi kunne have taget den
med ro, da bussen først afgik 50 minutter
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Skolens nye lynafleder
I år har Lars Høyer Holmqvist for første gang haft rollen som tillidsrepræsentant.
I starten var han nervøs for, om han kunne leve op til kollegernes forventninger.
Nu glæder han sig over at være en del af skolens maskinrum.

J

eg tænkte mig grundigt om,
inden jeg sagde ja til at blive
tillidsrepræsentant. I to uger,
tror jeg. Vores tidligere tillidsrepræsentant skiftede skole, og ƿere kolleger opfordrede mig til at tage jobbet. Jeg
var beæret, men også i tvivl om, hvorvidt
jeg kunne leve op til mine kollegers forventninger. Nu, hvor jeg næsten har været
tillidsrepræsentant i et år, føler jeg faktisk,
at jeg har ret godt styr på tingene. Jeg kan
mærke, at jeg slapper af i rollen nu.
Som tillidsrepræsentant er du i et krydspres mellem dine kollegers og ledelsens
forventninger. Man skal kunne sige fra
begge veje. Og så er der jo en struktur,
der gør, at der kun er et vist rum, man
kan handle i. Jeg fornemmer nogle gange,
at ledelsen bliver lidt irriteret. De synes,
jeg kan være tung at danse med. Men jeg
er nødt til at have opbakning fra alle kolleger. Det er vigtigt, at alle føler, de bliver
hørt, og at man træƽer nogle beslutninger
i fællesskab.
Der har været rigtig meget at sætte sig
ind i, men jeg har fået supergod hjælp fra
sekretariatet i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Det har hjulpet mig meget,
at jeg har kunnet ringe og stille dumme
spørgsmål: Hvordan foregår lønforhandlinger generelt? Hvordan laver man lønstatistik? Hvor meget kan man forvente,
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at ledelsen giver sig i forskellige sager?
egen overenskomst. Det er især de yngre
Det sværeste er, at jeg ikke kan honolærere, der ikke har styr på det, som står
rere alles forventninger. Især i forhold til
på de første sider i overenskomsten. For
lønforhandlingerne.
eksempel ved mange ikke, hvad forbereJeg kommer til at stå som eksponent
delsesfaktoren er, eller hvordan eksamen
for resultaterne af de decentrale lønfori almen studieforberedelse skal aƿønnes.
handlinger og deres incitamentsstruktur,
Jobbet som tillidsrepræsentant har
fordi jeg er en del af dem. Men jeg har jo
gjort, at jeg er kommet ind i skolens maikke besluttet rammen eller resultatet perskinrum. Det er jeg superglad for. Jeg har
sonligt. Der vil altid være nogle, der føler
fået et helt andet indblik i gymnasiet som
sig forbigået, fordi de synes, at det er deorganisation og er blevet en del af den.
Det er fedt at være med til at træƽe nogle
res tur til at få et løntillæg.
strategiske beslutninger og samtidig vaNogle gange fungerer jeg som lynaƿeder. Det kan jeg godt acceptere. Er der en
retage kollegers
generel frustration omkring nogle ting,
og skolens
skal den selvfølgelig formidles videre. Men
interesser,
på en pæn måde. Jeg er overbevist om,
så godt
at jeg kommer længst med hele tiden at
man
være positiv og konstruktiv og holde spilkan. ”
let i gang. I stedet for
at grave mig selv ned
i en grøft. Nogle
gange er det svært –
og nogle gange er der
ingen anden løsning
end et klart nej.
ALDER: 34 år
Det, der har overSKOLE: Esperrasket mig mest, er,
gærde Gymnasium
hvor lidt mange fakog HF
tisk kender til deres
FAG: Historie og

Lars Høyer
Holmqvist

samfundsfag

Det, der har overrasket mig mest,
er, hvor lidt mange faktisk kender
til deres egen overenskomst.

ALDER: 39 år
SKOLE: Gymnasiet på
Herlufsholm Skole
FAG: Tysk og historie

TEMA: FØRSTE GANG

Lone Jeppesen

Lærer blev elev igen
Historie- og tysklærer Lone Jeppesen har i år oplevet, hvordan det er at have svært
ved at følge med i undervisningen. Hun er begyndt at læse samfundsfag på universitetet og tog derfor et suppleringskursus i matematik og gik til eksamen i foråret.

I

jeg komme videre til den del af emnet,
som jeg trods alt vidste noget om.
Selvom trigonometri langtfra er min
kernekompetence, klarede jeg heldigvis den mundtlige eksamen.
Jeg er glad for at læse samfundsfag,
selvom det har givet mig en ekstra
travl hverdag. Jeg har to små børn og
pendler fra København til Næstved,
så der er ikke så meget tid at give af.
Jeg underviser i tysk og historie og
har boet i Tyskland, hvor jeg samtidig
skrev en ph.d. om tysk udenrigspolitik
og Gerhard Schrøder-regeringen. Derfor hænger historie og samfundsfag
godt sammen for mig, og jeg glæder
mig til at kunne undervise i begge fag.
På studiet så jeg et opslag om eneundervisning i matematik, og det benyttede jeg mig af. Jeg ƾk nemlig ikke
særlig meget ud af undervisningen på
det gymnasiale suppleringskursus.
Undervisningen gik meget hurtigt
frem, og jeg følte mig ofte lidt ”lost”,
mens vores lærer gennemgik stoƽet.
Ofte har jeg ikke haft tid til at læse
på stoƽet før undervisningen, og det
er jo som bekendt ikke den bedste forudsætning for at kunne følge med.
Det har været meget lærerigt for mig
som lærer at blive mindet om, hvordan
det er at sidde til undervisning, hvor
man har svært ved at forstå det faglige
stof. Jeg oplevede, at jeg næsten blo-

kerede, når læreren stod ved tavlen og
gennemgik stoƽet i rask tempo, og jeg
tænkte: Det her lærer jeg aldrig. Jeg
tænker, at jeg kan bruge denne erfaring
i min egen undervisning, ikke mindst
i forbindelse med tysk grammatik. Her
er der som regel også nogle elever, som
har svært ved at knække koden.
Min erfaring med at læse og analysere tekster kunne jeg ikke drage nytte
af i forbindelse med matematikkurset.
Her gjaldt det om at gennemskue logiske sammenhænge og træne forståelsen af det matematiske sprog via
opgaveløsning, og det minder jo lidt
om arbejdet med grammatik. Få dage
efter den mundtlige eksamen skulle
jeg til skriftlig eksamen i ƾre timer.
Det var faktisk mere ubehageligt. Jeg
følte mig usikker på, om jeg virkelig
havde forstået, hvad et spørgsmål indebar. I løbet af de ƾre timer nåede
jeg at tænke et par gange: Hvad laver
jeg her?
Jeg ved endnu ikke, om jeg har bestået den skriftlige eksamen, men det
satser jeg bestemt på. Jeg bliver nok
aldrig rigtig vild med matematikken
for dens egen skyld, men jeg er da
blevet lidt mere fortrolig med matematisk tænkning set i modsætning til
humaniora og samfundsfag, og pædagogisk set har det i hvert fald været
en lærerig erfaring. ”
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foråret har jeg for første
gang siden gymnasiet
været til eksamen i matematik. Jeg er gået i
gang med at læse tilvalgsfag i samfundsfag på universitetet, og det er
derfor nødvendigt, at jeg tager et suppleringskursus i matematik B.
Matematik har desværre aldrig interesseret mig meget. Jeg er sprogligsamfundsfaglig student.
Jeg var til mundtlig eksamen på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.
Jeg var godt klar over, at jeg ikke ville
få en topkarakter, og da jeg trak trigonometri (læren om sider og vinkler i
en trekant, red.), vidste jeg, at det nu
kun handlede om at bestå. Trigonometri virker mindre afgørende i forhold
til at undervise i samfundsfag, og da
jeg ikke havde tid til at læse op på hele
pensummet, sprang jeg derfor let hen
over det emne.
Jeg var ikke nervøs og usikker, som
jeg nok ville have været, da jeg gik i
gymnasiet. Men der stod jo også mindre på spil for mig, end der gør for
de ƿeste gymnasieelever i dag. Jeg
havde cirka en halv times forberedelse, hvor jeg forsøgte at planlægge
at sige noget fornuftigt. Jeg lagde den
strategi, at jeg ville være ærlig og
sige, hvad jeg ikke vidste, når jeg blev
spurgt om det. På den måde kunne
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Levende poeters klub
Brian Lorenzen mener, at gymnasierne har for få talenttilbud i de humanistiske fag. Derfor
har han i år oprettet et særligt tilbud for litteraturnørder på Aalborghus Gymnasium og HF.

J

eg har i ƿere år haft lyst til at
lave noget undervisning for elever, der interesserer sig for litteratur. Sidste skoleår prøvede
jeg nogle ting af, men først i år er tilbuddet
for alvor kommet i gang. Jeg har stjålet nørdbegrebet tilbage fra naturvidenskabsfolkene
og kalder eleverne for litteraturnørder. Man
kan nemlig også sagtens være en humanistisk nørd. Der er en tendens til, at gymnasiernes tilbud til særligt talentfulde elever
kun er inden for matematik, fysik og kemi.
Humanistisk talentarbejde er ikke værdsat
i samme grad. Derfor er der brug for et initiativ som det her.
Eleverne skal ikke have høje karakterer
for at være med. Eneste krav er, at de har
lyst til at arbejde med litteratur. Vi læser og
analyserer dansk og engelsk litteratur og
arbejder med kreativ skrivning. Mange af
eleverne kan godt lide at skrive selv. De er
som regel lidt indadvendte og har typisk kun
skrevet til skrivebordsskuƽen, fordi det ikke
lige har passet til den almindelige undervisning. Her kan de få en succesoplevelse, fordi
der er plads til anderledes arbejdsformer.
De første gange dukkede 18 elever op. Nu

er der omkring 12. Vi mødes halvanden time
hver anden uge. Tilbuddet ligger i undervisningstiden. Har de anden undervisning, får
de fri fra den. Det rammer ikke de samme fag
hver gang, for litteraturundervisningen ligger
om eftermiddagen på forskellige ugedage.
Eleverne har fået et grundkursus i litteraturteori, hvor vi har arbejdet med både
danske og engelske tekster. Det har givet
dem en masse begreber til at snakke om
litteratur med. Vi har blandt andet arbejdet
med fortællertyper, metaforteorier og periodeforståelse. Vi har læst mange forskellige typer tekster og snakket om dem. Hvad
er forholdet mellem ƾktion og non-ƾktion?
Hvornår er noget et digt, og hvornår er det
et essay? Vi har også beskæftiget os med
nyere digtning, blandt andet spoken word
og poetryslam, og snakket om, hvad fællestrækkene er for teksterne. Når vi diskuterer teori, er det meget på baggrund af det,
eleverne i forvejen læser i deres fritid. På
halvanden time når vi kun at læse små bidder. Og så har eleverne selv skrevet en
masse. Jeg giver dem feedback på alt, hvad
de skriver, og de lærer også at give hinanden kritik.

Forskellen fra den daglige undervisning er,
at tingene bliver pillet ud af det enkelte fag
og bliver til noget generelt. Det kan de så bruge
til at reƿektere tilbage på det enkelte fag: Hvordan passer det her ind i det, vi lige har haft
om romantikken i dansk? Hvordan passer det
her med det, vi ved om modernisme fra engelsktimerne? På den måde får de en overbygning på fagene. Normalt arbejder vi fra et
fag og ud i de andre fag. Her arbejder vi fra
den almene interesse og ud i faget. Det gør,
at eleverne lettere kan få et overblik og bruge
kompetencerne bredt på tværs af fagene.
Eleverne siger, at det er fedt at komme i
dybden med det, de brænder for. Det er der
ikke mulighed for i den daglige undervisning, hvor klassekammeraterne ikke nødvendigvis har samme talent og interesse for
at arbejde med litteratur. Tempoet er enormt
højt, når vi diskuterer, og de føler sig hjemme,
fordi de diskuterer med ligesindede. For mig
er det også en mulighed for at lave de ting,
jeg ikke kan lave i den almindelige undervisning. Det er en sandkasse, hvor jeg kan
prøve emner og metoder af. Og eleverne er
gode kritikere. Jeg ved, de vil sige til, hvis
tingene ikke virker. ”

Brian
Lorenzen
ALDER: 35 år
SKOLE: Aalborghus
Gymnasium og HF
FAG: Engelsk og
religion
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Der er en tendens til,
at gymnasiernes tilbud til
særligt talentfulde elever
kun er inden for matematik,
fysik og kemi. Humanistisk
talentarbejde er ikke
værdsat i samme grad.

TEMA: FØRSTE GANG

Miriam Kruse
ALDER: 34 år
SKOLE: Næstved
Gymnasium og HF
FAG: Dansk og
engelsk

Mange af Miriam Kruses
elever bliver fjerne i
blikket, når snakken
falder på dansk grammatik. I år satte hun dem
derfor til at lave undervisningsmateriale til en
8. klasse. Det virkede.

I
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Eleverne greb
grammatikken

dette skoleår har jeg for
første gang sat eleverne
til at lave undervisningsmateriale om
dansk grammatik. Eleverne har lavet
ƾlm og powerpoint-præsentationer
til 8.-klasses-elever på Lille Næstved
Skole.
Mange af mine hf-elever bliver
fjerne i blikket, når snakken falder
på grammatik. Jeg vil tro, at cirka
80 procent af eleverne i min 1. hfklasse har det svært med dansk
grammatik. Mange kan ikke ƾnde
ud af at sætte punktummer, og nogle
kan ƾnde på at skrive en lang tekst
på én side med kun to punktummer.
Jeg har undervist i dansk i 9 år, og
jeg må desværre sige, at eleverne er
blevet dårligere til dansk grammatik.
Måske er det, fordi det er en generation, som ikke læser særlig meget,
bortset fra når de chatter og er på
Facebook?
Jeg underviser også i engelsk og

1

blev inspireret af små undervisningsƾlm på
YouTube om engelsk grammatik. Jeg kunne
ikke ƾnde noget tilsvarende på dansk, så
jeg tænkte: Dem kan vi da lave!
Jeg præsenterede eleverne for opgaven,
og de syntes med det samme, det var sjovt.
Der er ikke noget udtryk for det på dansk,
men på engelsk hedder det en ”run-on”sætning, når to hovedsætninger er delt af
et komma eller ingenting, hvor der skulle
have været et punktum eller bindeord. Eleverne ƾk til opgave at forklare, hvordan
”run-ons” bliver til korrekt dansk grammatik. Pludselig stod eleverne i kø for at

Nogle kan
ƾQGHS§DWVNULYH
HQODQJWHNVWS§
én side med kun
WRSXQNWXPPHU
sikre sig, at de havde forstået reglerne godt
nok. De ville jo ikke lægge navn til en ƾlm
med fejl i.
Eleverne var delt i grupper, som lavede
hver deres præsentation, og til sidst stemte

de om de tre bedste, som blev sendt til
8.-klassen.
Mange af eleverne strutter normalt ikke
af selvtillid. De tror ikke, de kan, og når jeg
underviser i grammatik, siger de: ”Åh, det
lærer jeg aldrig”. Jeg tror, det var en fordel,
at eleverne skulle hjælpe en 8. klasse, fordi
de så pludselig blev de store – de skulle
lave noget, som havde værdi for andre. Opgaven have en autentisk modtager, og dermed var opgaven meget anvendelsesorienteret.
Eleverne var engagerede, og de lavede
nogle rigtig gode præsentationer. ”

Ny bog om demokratiets historie
Demokratiets historie fra oldtid til nutid er den første
bog, der dækker de 2.500 år fra demokratiets
fødsel i Grækenland i 500-tallet f.Kr. til i dag – fra
antikkens bystater til Det Arabiske Forår. Bogen
er en fortsættelse af Mogens Herman Hansens Demokrati som styreform og som ideologi, der
beskriver og debatterer det moderne demokrati.

Vejl. pris

275,Mogens Herman
Hansen (f. 1940)
er internationalt
anerkendt ekspert
i demokratiets
historie. Han er
dr.phil. og lektor
emeritus i oldgræsk ved Københavns Universitet,
hvor han har været
ansat i mere end
ﬁre årtier.
290 sider,
indbundet
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Spar 20% på

www.mtp.dk

“Den klare linje fra oldtidens demokratiske
ideologi til vor tids demokratiske konﬂikter
er mesterligt trukket op, og redegørelsen for
demokratiets grundbegreber er præcis og
pædagogisk .... Enhver vil i denne bog få øje
på noget, som han eller hun ikke har set før –
selvom vi kigger på demokratiet hele tiden.”
Rune Lykkeberg – Information
“Fremragende bog om demokratiets historie.
Mogens Herman Hansen udfylder et gabende
hul i litteraturen om demokrati.”
Thorkild Thejsen – Folkeskolen

MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KØBENHAVNS UNIVERSITET

Tilmeld dig Museum Tusculanums Forlags nyhedsbrev på www.mtp.dk/nyhedsbrev

LÆRINGSKURVE PÅ

5G

7.-10. KLASSER
OG GYMNASIER
3.-21. SEP. 2012

FAGLIGE DAGE I TIVOLI GIVER STEJL LÆRINGSKURVE HOS DINE ELEVER
Hvad sker der med din puls, når du suser 63 meter
ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det samme på vej
op i Ballongyngen, som du vejer på vej ned? Hvor
hurtigt svømmer fiskene og hvor meget energi
bruger forlystelserne?

Dét og meget andet skal dine elever udforske,
måle sig til og gøre rede for til Faglige Dage i Tivoli.
Opgaverne lever op til Undervisningsministeriets
Fælles Mål. Faglige Dage i Tivoli bliver til i
samarbejde med Skoletjenesten.

TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER
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n gruppe lærere på Tårnby Gymnasium
og HF dyrker motion sammen, når der
er et hul i kalenderen. Ambitionen er én
gang om ugen, men det lykkes ikke altid. Til
gengæld er der stor variation i aktiviteterne.
Lærerne dyrker rullehockey, som på billedet,
fodbold, volleyball, beachvolley, kajak og
adventure race.

E

FOTO: JASPER CARLBERG
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TEKST: MALENE ROMME-MØLBY  FOTO: MIKE KOLLÖFFEL OG JACOB NIELSEN

ENDELIG
EN FREMTID
I JOBBET
Er der råd til sommerferien? Hvad skal jeg lave til næste år?
Flere år i vikariater påvirker både privat- og arbejdslivet. Birgitta
Dobson og Jakob Sørensen er nu begge fastansatte og glæder sig
til at kunne være med til at udvikle skolen og fagligheden.

Vikariater
indfrier ikke
drømmene.
Birgitta Dobson, lærer,
Københavns Voksenuddannelsescenter
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T

rygheden har sænket sig over Jakob
Sørensens arbejdsliv. Siden han
færdiggjorde sit studium i historie
og dansk på universitetet i 2000,
har han været ansat i tidsbegrænsede stillinger. Det første årti på universitetet og i
museumsverdenen. Men sidste år lykkedes
det ham endelig at få foden ind i den gymnasiale verden. Først i et vikariat på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)
med lovning om at blive fastansat inden for
et år, da skolen planlagde udvidelse. Allerede efter et halvt år blev han fastansat.
Jakob Sørensen er lettet over at slippe af
med usikkerheden og endelig at have mulighed for at tænke lidt mere langsigtet.

”Det er stressende at være ansat tidsbegrænset. Man skal hele tiden holde øje med
andre muligheder og kan derved ikke koncentrere sig fuldt ud om jobbet,” siger han.

Altid i spil

Kollegaen Birgitta Dobson blev også fastansat for kort tid siden. Efter et vikariat på
skolen og adskillige vikariater på andre
skoler sad hun endelig med sin første fastansættelseskontrakt, ƾre år efter at hun blev
færdig med sine studier i historie og billedkunst på universitetet.
”Alt det, man drømte om under studiet,
er først rigtigt realiseret, når man står med
den faste position i arbejdslivet. Vikariater

Det er stressende
at være ansat tidsbegrænset. Man skal
hele tiden holde øje
med andre muligheder
og kan derved ikke
koncentrere sig fuldt
ud om jobbet.
Jakob Sørensen, lærer, Københavns
Voksenuddannelsescenter

Flere års prøvetid

Jakob Sørensen er meget tilfreds med, at
skolen indfriede løfterne endda før beregnet.
Han er godt klar over, at ikke alle er lige så
heldige som ham.
”Det er et stort problem, hvis skoler konsekvent har en stor gruppe af løst ansatte,
som de ikke føler, at de har nogle forpligtelser over for, og hvor det får karakter af
ƿere års prøvetid for lærerne,” siger han.
Der er ingen forskel på selve arbejdet.
Det er det samme arbejde, man udfører,
om man er vikar eller fastansat lærer, påpeger Jakob Sørensen. Undervisningen skal
sammensættes, og man er en del af lærerteamet. Men fastansættelsen betyder ikke

kun noget for trygheden og økonomien.
”Når man bliver fastansat, så får man lyst
til at engagere sig yderligere. Det ansporer
til udvikling,” siger Jakob Sørensen.
”Jeg føler, at jeg nu er mere på lige fod
med kollegerne. Man bliver nok lidt mere
engageret og bidrager til udviklingen af stedet, når man ved, at man har en fremtid
der,” siger Birgitta Dobson.
Hun glæder sig også til, at fastansættelsen
kommer til at påvirke hendes faglige udvikling med efteruddannelse og langvarigt
samarbejde med kollegerne.
”Det er sådan en lettelse, at jeg endelig
kan se en fremtid i mit job,” understreger
hun.
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indfrier ikke drømmene,” siger Birgitta
Dobson.
Da hun blev færdiguddannet, syntes hun,
at der var mange stillinger at søge. Men hun
blev hurtigt skuƽet over, hvor sjældent hun
ƾk svar fra skolerne.
”For at blive taget i betragtning bare til
et vikariat gælder det om hurtigt at få foden
ind på en skole,” fortæller Birgitta Dobson.
Hun synes, at vejen til en fast stilling har
været hård.
”Som vikar er man hele tiden nødt til at
bevise, hvad man kan. Man prøver at være
i spil ved hver eneste stilling og time,” siger
Birgitta Dobson.
Selvom det til tider godt kunne føles stressende, så turde hun ikke sige nej, når hun
blev tilbudt ekstra timer. Hun håbede, at
det ville åbne døren for en fast stilling. Hun
ville så gerne bevise, at hun var værd at
ansætte.
Trygheden i arbejdslivet påvirker også
privatlivet. Efterhånden som Jakob Sørensen
ƾk ƿere børn, føltes det som en kæmpe økonomisk usikkerhed ikke at være fastansat.
”Som de faste udgifter stiger med alderen,
så bliver springet tilbage til dagpenge for
stort. Samtidig vidste man aldrig, om der
var råd til næste sommerferie,” siger han.
Birgitta Dobson glæder sig også til en
sommerferie, hvor hun ikke skal kæmpe for
et nyt vikariat.
”Og det er første gang, at jeg har indƿydelse på mit skema. Nu får jeg mulighed for
at fortælle, hvad jeg gerne vil undervise i,”
siger hun.
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GL SIKRER 61
STILLINGER
Nogle myter lever lidt for længe: At en nyuddannet
gymnasielærer først skal være årsvikar, er en af dem.
Men GL vil ikke acceptere et års prøvetid for lærerne.
Det har nu resulteret i mange fastansættelser.

TEKST: MALENE ROMME-MØLBY

61

lærere gik fra vikariat til fast
stilling. Det er foreløbig resultatet, efter at Gymnasieskolernes Lærerforening har
rettet henvendelse til ti gymnasiale uddannelsesinstitutioner de sidste fem måneder.
Henvendelsen sker på bagaf GLs årlige beskæfDet er en uheldig grund
tigelsesundersøgelse. Her
udvikling, hvis samler sekretariatet data på
skolerne lige ser blandt andet skolernes antal
af lærere ansat i faste stillinlærerne an et år. ger, vikariater, på nedsat tid
Kasper Bøcher, formand, eller på orlov. Tallene bruger
GLs arbejdspladsudvalg GL til at analysere, om der er
balance mellem skolens behov og fastansatte lærere. Eller om der er
for mange midlertidige vikariater.
På ti skoler undrede GLs overenskomstafdeling sig over det store antal af tidsbegrænsede ansættelser. Derfor blev skolerne kon-

TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE PÅ STX OG HF
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Nc^m\_al¶hm_n[hm¶nn_fm_e[hg[emcg[fnme_`ilnl[^a[ha_h(
>_lme[fcpc^_mngofcanig`[haijl_nn_mnc^mo\_al¶hm_^_mncffcha_l(
Skolen/kurset skal kunne dokumentere, at den har sammenstykket det
mulige antal tidsubegrænsede stillinger.
Nc^m\_al¶hm_n[hm¶nn_fm_e[hp¶l_\_aloh^_nc\[lm_f&msa^ig&
orlov, ferie, borgerligt ombud samt tidsbegrænsede projekter og
opgaver med videre.
;fgch^_fcaomcee_lb_^ig\o^a_n&_f_pncfa[ha&o^\o^[`mno^c_l_nhcha_l&
timerester med mere kan ikke begrunde tidsbegrænset ansættelse.
Kilde: Overenskomsten for stx- og hf-lærere. Se mere på www.gl.org.

taktet for at få en dialog om fastansættelser.
”Vi er selvfølgelig interesseret i, at der er
så mange faste lærerstillinger som muligt,”
siger Kasper Bøcher, formand for GLs arbejdspladsudvalg.
Hensynet til lærerne vejer naturligvis
tungt, men det er også spørgsmålet om, at
reglerne for tidsbegrænset ansættelse overholdes, understreger han.
Ifølge overenskomsten for stx- og hf-lærere
kan tidsbegrænset ansættelse maksimalt ske
for et år ad gangen. Derudover er der krav
om, at tidsbegrænset ansættelse skal ske på
grund af barsel, sygdom, orlov, ferie, borgerligt ombud eller tidsbegrænsede projekter og
opgaver. Det betyder, at almindelig usikkerhed om for eksempel budget, elevtilgang eller udbud af studieretninger ikke kan løses
med tidsbegrænset ansættelse.
”Man kan nogle gange godt få på fornemmelsen, at nye lærere bliver brugt et års tid,
og så ryger de ud af vagten igen,” siger Kasper Bøcher.
”Det er en uheldig udvikling, hvis skolerne
lige ser lærerne an et år. Andre arbejdspladser kan godt ƾnde ud af det, så vi kan ikke
acceptere, at gymnasielærere har et års prøvetid,” siger han.

Ens fortolkning

Kasper Bøcher understreger, at fastansættelser er en fordel både for lærerne og for
skolerne. Lærerne får ro til at komme ordentlig i gang med lærerjobbet og starte på pædagogikum. Skolerne får en mere engageret
medarbejder, der aktivt kan indgå i skolens
udvikling og kultur.
Derfor betegner han det også som en succeshistorie, at der nu er 61 tidsbegrænsede
stillinger, som er omdannet til faste lærerstillinger. Nogle af vikariaterne skyldtes udvidelse af skolerne, andre skyldtes misforståelser.
”Dialogen mellem skolerne og GL er uhyre
vigtig, så reglerne bliver fortolket ensartet
og korrekt,” siger Kasper Bøcher.
I hverdagen vil det især være tillidsrepræsentanten, som skal tage vare på de nyansattes ansættelsesforhold. Derfor opfordrer Kasper Bøcher de nyansatte til at læse kontrakten
grundigt igennem sammen med tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten skal også
være opmærksom på, om der bliver taget godt
imod den nye lærer.

NYT TIL

Naturgeograﬁ
Naturgeograﬁ – vores verden er et anmelderrost læremiddel med både aktuelle emneafsnit
og dybdegående kernestof. Grundbogen giver god mulighed for at kombinere emnebaseret
undervisning med inddragelse af de faglige discipliner. Læremidlet kan anvendes på både
C- og B-niveau på STX samt geograﬁ på HF.

jimmy mangelsen
asger n. kristiansen
allan andreasen kortnum
anders teglgaard kjær

emner o g k ern es to f

NY FAGPORTAL PÅ VEJ

Naturgeografi
– vores verden

Til semesterstart 2012 lanceres første
del af en ny fagportal til naturgeograﬁ.
Portalen vil bl.a. indeholde et website
til grundbogen Naturgeograﬁ – vores
verden med digitale ressourcer i form af
bl.a. øvelser, ﬁgurbank, animationer samt
en i-bog. Portalen opdateres løbende og
tilføres nye emner og ressourcer.

”

“.. lærebogen er indbydende og godt formidlet (…) forfatterne skærper
læserens kritiske sans og videbegærlighed, (..) der er mange gode diskussionsoplæg,
ofte med en ﬂersidig tilgang.” Anne Eiby / Weekendavisen
“Jeg tror at Naturgeograﬁ – vores verden bliver en fast bestanddel i gymnasiets
geograﬁundervisning.” Anna Nyboe Sommer / GeoNyt
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Lærernes forlag
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VI HAR
IKKE DE DØDES
VIDNEUDSAGN
Den storsælgende britiske historiker Antony Beevor
udgiver i disse dage et værk, der forsøger at samle
det komplekse puslespil, Anden Verdenskrig
var. Vi kan stadig lære af de grusomme år,
men vi skal passe på med upræcise
historiske sammenligninger til
QXWLGLJHNRQƿLNWHUDGYDUHUKDQ

OM
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ANTONY
BEEVOR

 Britisk historiker, født 1946.
 Har inden Anden Verdenskrig, der udkommer i Danmark i disse
dage, blandt andet udgivet store værker som Crete – The Battle
and the Resistance, Paris after the Liberation, 1944-49 (sammen med hustruen, Artemis Cooper), Stalingrad, Berlin – Faldet,
1945, Den Spanske Borgerkrig 1939-45 og D-dag.
 Han har modtaget adskillige priser for sine bøger, som er udkommet på 30 sprog og har solgt mere end fem millioner eksemplarer – hvilket gør ham til en af de bedst sælgende historikere på
verdensplan.
 Beevor er æresdoktor ved universiteterne i Kent, hvor han i øvrigt
også bor, og Bath og er gæsteprofessor ved Birkbeck College.

M

TEK

an
skulle
næsten
tro, at bogen Anden Verdenskrig var skrevet
til et tværfagligt projekt i den danske
gymnasieskole på den ambitiøse præmis at
bringe alle aspekter af krigen i spil.
”Hidtil har Anden Verdenskrig i litteraturen mestt
været beskrevet ud fra militære perspektiver eller med udgangspunkt i et enkelt lands historie i forbindelse med krigen.
De senere år er der imidlertid sket en ændring mod de individuelle
historier. Min bog er et forsøg på at integrere historien fra oven med
historien fra neden og fortælle historien om almindelige mennesker
og nogle af de konsekvenser, krigen havde for dem.”
Ordene kommer fra den britiske ”bestseller-historiker” Antony Beevor, som i begyndelsen af juni har lagt vejen forbi Danmark op til
udgivelsen af de godt 800 sider, der udgør værket Anden Verdenskrig.
Med udgangspunkt i den seneste forskning samler Beevor hele billedet af krigen i en gribende fortælling, som strækker sig fra det
nordlige Atlanterhav til det sydlige Stillehav, fra de snedækkede stepper i øst til den nordafrikanske ørken, fra den burmesiske jungle til
de uhyrlige grusomheder i den kinesisk-japanske krig. Blandt andet
illustreret i indledningen med historien om koreaneren Kyoungjong
Yang, som 18 år gammel blev tvangsudskrevet til tjeneste i den japanske hær ved invasionen i Manchuriet, et år senere taget til fange
og sendt i arbejdslejr af den røde hær, tvunget til sovjetisk militærtjeneste i 1942, taget til fange af den tyske hær i Ukraine – i øvrigt
i Kharkiv, hvor det danske fodboldlandshold et døgn efter denne
samtale med Beevor sensationelt skal slå Holland 1-0 ved europamesterskaberne – sendt til Frankrig i en Ost-bataillon i 1944, hvor
han blev taget til fange af englænderne i nærheden af Utah Beach.
Ved sin løsladelse tog han til USA, hvor han døde i Illinois i 1992.
Kyoungjong, skriver Beevor, er måske den mest slående illustration
af hjælpeløsheden hos de ƿeste almindelige dødelige, stillet over
for, hvad der skulle vise sig at være overvældende historiske
kræfter. Selv om koreaneren kan betragtes
som en af de
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heldige af de millioner af civile skæbner, hvis liv blev knust under
disse enorme kræfter. Netop den menige soldat og de civile skæbner er som nævnt nogle af bogens omdrejningspunkter i fortælOLQJHQ RP GHQ JUXVRPPH NULJ GHU OLGW ƾUNDQWHW NDQ VLJHV DW
begynde med invasionen af Manchuriet og slutte samme sted med
den sovjetiske invasion i det nordlige Kina.
”Mange har en tendens til at se det som adskilte krige. For os
europæere foregik Anden Verdenskrig primært i Europa, hvilket
selvfølgelig giver mening, men begivenhederne i forskellige dele
DIYHUGHQƾNLQGE\UGHVGUDPDWLVNHIºOJHUIRUGHIRUVNHOOLJHSDUWHU
hvilket man bør forstå. Og ikke mindst forstå sammenhængen.
Det er ligesom med det, vi kalder globaliseringen i dag,” siger
Beevor.

Ondskabens natur fascinerer

Gymnasieskolen ſ #10 ſ 2012

28

Antony Beevor virker umiddelbart lidt genert, som han sidder her
på et lille kontor i det gamle København. På samme tid ulasteligt,
britisk klædt, men med et umiskendeligt anstrøg af boheme og
YHUGHQVERUJHURYHUVLJ'HQKºƿLJHWLOEDJHKROGHQKHGV\QHVKDQ
dog at kaste af sig som ved et trylleslag, allerede da undertegnede
nævner det pudsige i, at navnet Beevor med en smule germansk
udtale er særdeles velegnet til en historiker.
”Ha, ja, men i USA har jeg haft mere sjov med mit navn, for der
udtaler de det beaver (bæver, red.). Og i dagligdags amerikansk
slang er det jo som bekendt et af de mere prekære områder af
kvindekroppen, så det har givet anledning til mange fnis, når jeg
er blevet præsenteret,” ler englænderen.
Han får hurtigt talt sig varm, er næsten ikke til at standse, da
vi begynder at tale om historieskrivningens kontekst i relation
til Anden Verdenskrig. Samt ikke mindst om, hvorfor han som
brite er blevet så populær og storsælgende udi genren og oversat
til 30 sprog.
”Jeg tror, at det hænger lidt sammen med nogle litterære traditioner på området. Akademisk og journalistisk historieskrivning
er traditionelt ikke så skarpt adskilt i Storbritannien som på eksempelvis det europæiske kontinent. Dermed ikke sagt, at forskningen ikke er i orden, eller at vi udelukkende skriver populærhistorie. Men vi har måske en formidlingstradition, der rækker
længere tilbage end mange andres. Dernæst er der noget med
objektivitet. England spillede selvfølgelig en stor rolle i Anden
Verdenskrig, men landet var aldrig besat. På samme måde blev
jeg af et spansk forlag bedt om at skrive en bog om den spanske
borgerkrig; jeg syntes umiddelbart, at spaniere måtte vide langt
PHUHHQGMHJRPGHWHPQHPHQMHJƾNGHQEHVNHGDWHQVSDQVN
historiker efter alt at dømme ville være følelsesmæssigt involveret og ville tage for mange forbehold.”
”Men hvad er din forklaring på, at Anden Verdenskrig så mange
§UHIWHUVWDGLJHUHWYDUPWHPQHLE§GHƾOPOLWWHUDWXURJXQGHUvisning – bortset, selvfølgelig, fra de åbenlyse etiske og moralske
dilemmaer?
”Det var og er på alle måder et stort drama, hvad der skete.
Fascinationen af ondskabens og perversiteternes natur synes at
Y¨UH HQGHOºV RJ OLJJHU OLJH WLO ƾOPHQ RJ +ROO\ZRRG PHQ GHW HU
LNNHDOWLGGHQEHGVWHP§GHDWO¨UHRPKLVWRULHQS§,GDJHUƾOPindustrien så utrolig dygtig og avanceret, at den kan få ting til at
se realistiske ud og rent dramaturgisk virke så overbevisende, at
PDQNDQWDOHRPXQGHUKROGQLQJRJO¨ULQJS§VDPPHWLGŴƾOP
HUPHGLHNRQJHQPHQGHWƾQGHUMHJS§PDQJHP§GHUEHN\PUHQGHŻ
”Hvorfor? Det er vel netop lærernes opgave at lære elever og
studerende at udøve kildekritik og sortere i den medieskabte
virkelighed, de præsenteres for?”
”Det er klart. Lærerne føler sig da også forpligtet til det; Anden
Verdenskrig er mange steder dominerende i historieundervisnin-

gen, fordi der ofte ligger en national historie forbundet med den.
Men for det første er kompleksiteten stor, og det er svært at forklare
PHG ƾOP GHU VRP UHJHO HU FHQWUHUHW RP HW HQNHOW HPQH HW VODJ
HQ VSHFLƾN EHJLYHQKHG HOOHU HQ SHUVRQIRUW¨OOLQJ -HJ YLGVWH IRU
eksempel ikke selv så meget om Japans rolle, før jeg gik i gang
med det her værk.
For det andet er historie jo ikke videnskab med facit, det er også
derfor, det hører under ’Literature & Arts’. Vi har desværre ikke
GHGºGHVYLGQHXGVDJQ'HUIRUVNDOKLVWRULNHUHLNNHGHƾQHUHGHQ
HQGHOLJHPRUDOHŴKYLONHWƾOPVRPUHJHOJºUŴPHQJºUHO¨VHUQH
eller elever og studerende i stand til at problematisere, overveje
og diskutere de moralske valg. Det indebærer jo blandt andet, at
man også skal se ting fra forskellige synsvinkler og også prøve
at forstå eksempelvis den menige tysker, og hvordan livet var for
ham eller hende. But you don’t have to be cosy with the Germans,
som Isaac Berlin formulerede det,” siger Anthony Beevor med
ironisk distance til udsagnet.

Vildledende paralleller

Antony Beevor mener imidlertid, at undervisningen i og læren
om mekanismerne omkring Anden Verdenskrig kan bruges til
langt mere end blot forståelsen af de år, krigen rasede. De rækker
nemlig ind i vor tid med globalisering, nationalisme og sågar
eurokrisen, mener han.
”Det er faktisk en ret interessant problematik, for det er nogle
af de samme scenarier, der gik forud for Anden Verdenskrig, som
YL QX VHU LJHQ $UEHMGVOºVKHG ƾQDQVNULVH EHKRYHW IRU VW¨UNH
ledere, som tiltager sig mere og mere magt, og så videre. Denne
gang er vi formentlig og forhåbentlig i stand til at håndtere det
bedre. Men det er lidt af et paradoks, at det nationalistiske monster i den grad som nu stikker sit grimme fjæs frem i en union af
allierede, der blandt andet blev skabt for at undgå netop den fascistiske nationalisme og sikre fredelig sameksistens. Og for eksempel er det jo relevant at forstå, hvad der skete i Sovjetunionen
op til krigen, for at forstå ukrainernes had til russerne, deres
antisemitiske og nynazistiske grupperinger i dag og nazistiske
sympatier under krigen.”
Beevor advarer dog mod at lave direkte paralleller til moderne
KLVWRULHRJQXY¨UHQGHNRQƿLNWHU,HQNULVHHOOHULHQNRQƿLNWVLtuation drager både journalister og politikere instinktivt sammenligninger med Anden Verdenskrig for enten at dramatisere
situationens alvor eller for at lyde rooseveltsk eller churchillsk.
At sammenligne Pearl Harbor med 11. september eller Saddam
Hussein med Hitler er således ikke bare at drage en upræcis historisk parallel. Det er alvorligt vildledende og risikerer at frembringe den forkerte strategiske reaktion. Ledere af demokratier
kan blive fanget af deres egen retorik ligesom diktatorer.
Det, der er så vigtigt at forstå, er, at de nationale og etniske
tragedier og statistikker får os til at overse den måde, Anden
Verdenskrig ændrede alles liv på, på uforudsigelig vis, og blev og
forbliver en påmindelse om, at følgerne af de beslutninger, ledere
VRP+LWOHURJ6WDOLQWRJƿ§HGHHQKYHUYLVKHGLWLOY¨UHOVHQVWUDditionelle opbygning fra hinanden, som Beevor udtrykker det i
sin bog. Og det er hele dette komplekse puslespil, han stykke for
stykke forsøger at samle i værket.

Idealisme alene gør det ikke

Antony Beevor siger det ikke direkte – som den ”objektive” histoULNHUGHULNNHVNDOGHƾQHUHPRUDOHQVRPKDQWLGOLJHUHLVDPWDOHQ
har erklæret at være – men det ligger latent i hans svar, at mange
af nutidens toneangivende politikere ikke nødvendigvis har lært
af historien, på trods af at de ofte selv bruger historien som argument.

Gymnasieskolen ſ #10 ſ 2012

”Lige nu oplever vi en alvorlig
krise i eurozonen, hvis omfang og
mulige konsekvenser måske ikke er
gået op for alle. For eksempel britiske
politikere, der nærmest fremelsker euroens undergang, eller franske politikere,
som tror, at idealisme alene kan overkomme problemerne. Men man kan ikke
rulle verden tilbage til det, den var engang.
Desuden synes jeg personligt, at det er et
kæmpe problem, at vi i det gamle Vesteuropa
stadig tror, at vores velfærd er en menneskeret. Som andre også har påpeget, vil vi efter
alt at dømme blive tvunget til at indse, at
visse områder af Europa vil vende tilbage til
den tredje verden. Der var engang, hvor kapitalisme kunne garantere velfærden. Sådan
er det ikke længere.”
Men den viden, vi ligger inde med i dag,
kan bruges som et fælles, dominerende referencepunkt og tydeliggøre, at rendyrket idealisme – hvad enten det handler om militær
intervention eller sociale handlingsplaner – let
kan blive en farlig form for ekstremisme trods
gode motiver, mener den britiske historiker og tilføjer på falderebet, at en af de ting, han selv, som en
af tilsyneladende ganske få briter, har lært af historien,
vil åbenbare sig de kommende uger i Polen og Ukraine.
Nemlig at det engelske fodboldlandshold heller ikke denne
gang vil få succes ved en mesterskabsturnering.
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GL MENER

Giv nye lærere en god start
på lærergerningen

A

lt for mange lærere har i tidens løb oplevet
en kaotisk start på lærergerningen: Hvem
skal undervises i hvad på hvilket fagligt
niveau efter hvilke bøger og efter hvilke bekendtgørelser? Derfor er jeg rigtig glad for, at Rektorforeningen og GL i sidste uge kunne sende fælles
anbefalinger til skolerne om at give nye lærere,
der begynder efter sommerferien, en bedre start
på lærergerningen.

Nye lærere skal have en mentor!
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fastansatte. På den baggrund kontakter GLs sekretariat en del skoler. GL får også hvert år henvendelser fra vikarer, der ikke vikarierer for en
anden lærer. Så kontaktes skolen selvfølgelig også,
og hvis skolen ikke får fastansat vikaren, inddrages Moderniseringsstyrelsen. Sekretariatet har
i år sikret 61 vikarer en fastansættelse. Så giv
den nye lærer en korrekt ansættelsesform fra
begyndelsen. Der er kun ulemper ved ikke at
fastansætte.

Rektorforeningen og GL ser udpegningen af en
erfaren lærer som mentor for den nye lærer som
en god måde at støtte op om en god start på arbejdslivet som lærer på. Samtidig anbefales det,
at lærere, der undtagelsesvis ikke skal i pædagogikum i ansættelsens første år, får tilbud om kortere kurser i almen pædagogik og fagdidaktik. Se
Rektorforeningens og GLs anbefalinger på GLs
hjemmeside.

Nye lærere skal have overskuelige opgaver!

Fastansæt de nye lærere!

God sommer
mmer til alle!

Der er stadigvæk alt for mange ikke fastansatte
på skolerne. Det skal man være opmærksom på
i disse uger, hvor mange nye lærere skriver under
på et ansættelsesbrev. De glæder sig til at møde
op på gymnasiet efter sommerferien. Så husk lige
at give dem en korrekt ansættelse. Vikaransættelser på de almene gymnasiale uddannelser kan
kun ske, hvis vikaren reelt vikarierer for en anden
lærer. Der kan fastansættes på deltid, men vær
opmærksom på, at læreren i pædagogikum kun
skal have 565 timers egenundervisning.
Som et par lærere udtaler andetsteds i bladet,
er det stressende at være tidsbegrænset ansat, og
det er svært at koncentrere sig fuldt ud om jobbet.
Den fastansatte får større lyst til at engagere sig,
og fastansættelsen ansporer til udvikling. Det er
altså ikke kun i den løst ansattes interesse, at
ansættelsesvilkårene er i orden. Det er også vigtigt for skolen og for eleverne.
I GL laver vi hvert år en beskæftigelsesundersøgelse, der blandt andet giver os et overblik over
forholdet mellem antallet af fastansatte og ikke-

Det er en vigtig ledelsesopgave at fordele opgaverne på skolen, og de nye planlægningsbestemmelser, der træder i kraft 1. august i år på stx/
hf, giver gode muligheder for ledelsen til at sikre,
at nye lærere ikke stilles over for de største udfordringer (for eksempel de sværeste klasser) – og
at der ikke er samme forventninger til den nye
som til den erfarne lærer.

Gorm Leschly
GLs formand
rmand

E F T E RU D D A N N E L SE
M A S T E R

i

Fokus på de
gymnasiale
uddannelser

gymnasiepædagogik
– didaktik eller ledelse

Master i gymnasiepædagogik er den eneste masteruddannelse, som er målrettet direkte til lærere og ledere
på de gymnasiale uddannelser. Masteruddannelsen
styrker dig fagligt og personligt og giver dig fx kompetence til at:
❚ Analysere forandringer i elevkultur,
faglighed og skoleorganisation
❚ Diagnosticere problemer og formulere
løsninger
❚ Iværksætte, gennemføre og evaluere
udvikling
❚ Indgå i nye ledelsesfunktioner og
teamsamarbejde
Vi starter til august.
Søg nu og senest 28. juni.
Kontakt
Kontakt os på tlf. 65 50 31 31, e-mail: mig@ifpr.sdu.dk
➜ www.sdu.dk/mig

FORSK N IN G SB AS E R E T

E F TE R U D D ANNE LS E
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TEKST: STEEN LAURSEN  FOTO: PRIVATFOTO

ET FLYVENDE
LABORATORIUM
Fire lærere fik chancen for at følge med i NASAs forskning på
første hånd. De var med på en uges flyvninger over Grønland.
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otorerne i det tidligere bombeƿy
starter larmende i lufthavnen i
Kangerlussuaq (Sønderstrømfjord) på Grønlands vestkyst.
Med respektindgydende kræfter går NASAs
ƿy i luften. Nogle hundrede meter oppe
vender det om og haster østpå ind over
land lige nord for polarcirklen, medens

M

gletsjerne nedenunder strømmer uendelig
langsomt den modsatte vej ud imod kysten.
Store sprækker åbner sig i kystens rå overƿade, fordi isen ƿyder langs bjergsider og
over skjulte bjergrygge.
Fire danske lærere er med på NASAs
ƿy, der er en del af operation Icebridge,
som hvert forår overvåger indlandsisen.

Flyet huser et topmoderne laboratorium
med ni af videnskabens mest avancerede
apparater til opmåling af is og klipper i
Arktis. Resultaterne bliver stillet gratis til
rådighed for alle klodens forskere.
Bombeƿyet fra 1960’erne er valgt som
platform til det avancerede udstyr, fordi
det er kendt for at være ekstremt stabilt.
Kabinen ser på en gang gammeldags og
højteknologisk ud. Væggene er beklædt
med isolerende tæpper, som er sat fast
med trykknapper. På det slidte blå gulvtæppe står ƾre primitive stålreoler med

De fire lærere foran
NASA-flyet i lufthavnen i
Kangerlussuaq (Sønderstrømfjord) Grønland.
Fra venstre: Tom Kock
Svennesen fra Nordgrønlands Gymnasium
i Aasiaat, Erik Winther
Jakobsen fra Aalborghus
Gymnasium, Peter Gross
fra Roskilde Tekniske
Gymnasium og Sine
Madsen fra Bygge- og
Anlægsskolen i Sisimiut.

metalkasser, der er skruet og gaƽatapet
fast. Et væld af kabler stritter ud af kassernes bagside, og små skærme og knapper pryder deres forside. Hvert enkelt måleinstrument bliver overvåget af en forsker,
og dem kan lærerne frit udspørge under
de syv til otte timer lange ƿyvninger.
Lærerne får vitamintilskud til undervisningen i fag som naturfag og geovidenskab A.
Målemetoder er en central del af det nye

toder. Det gør målingerne mere robuste.
Desuden går meget af deres arbejde ud på
at kalibrere deres udstyr, så det er meget
nøjagtigt,” siger han.
Erik Winther Jakobsen fra Aalborghus
Gymnasium har også fået meget ud af sine
ƿyveture. Han underviser i naturgeograƾ
og historie og ved, at en diskussion af metoderne også har en pædagogisk plads i
undervisningen.
”Nogle gange er man nødt til at være
djævlens advokat i undervisningen. For
når man nævner klimaproblemerne, falder
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Forskellige resultater

fag geovidenskab A. Flyvningerne danner
netop bro imellem en række af de målemetoder, forskerne bruger i Arktis. Man
får nemlig forskellige resultater, når man
måler indlandsisens højde med forskellige
metoder. Derfor kan forskernes resultater
ikke altid sammenlignes uden videre.
Arbejdet i NASA-ƿyet gør et solidt indtryk på Peter Gross, der underviser i matematik og fysik på Roskilde Tekniske Gymnasium.
”Jeg synes, det er interessant, at de måler på de samme ting med forskellige me-
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eleverne ned af stolen af kedsomhed. Men
når man siger, at data og metoder kan
diskuteres, bliver de meget interesseret,”
siger han.
Derfor er Icebridge-ƿyets indsamling af
data et perfekt eksempel. Det måler højden
af isen med to forskellige metoder, som
kommer til forskellige resultater. Den ene
er en radar, hvis bølger bliver reƿekteret
et stykke inde i isen. Den anden er en laser, hvis lys bliver reƿekteret af sneen oven
på isen eller af isen selv. Tilsvarende har
ƿyet to systemer til at lave 3D-billeder af
isens overƿade og til at ƾnde havets overƿade i huller og revner i havisen. De metoder kan også give forskellige resultater.
Formålet med at have alle metoderne med
på de samme ƿyvninger er netop at kunne
sammenligne deres resultater.

Klima med grønlandske øjne
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Sine Madsen og Tom Kock Svennesen ser
mest turen som den erfaring, der giver
dem begejstring i undervisningen. De underviser henholdsvis på Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut og på Nordgrønlands
Gymnasium i Aasiaat i Grønland. Lærerne
har ingen problemer med at fange deres
elevers interesse for klimaforandringerne.
For Arktis bliver ramt langt kraftigere end
verden sydfor. Eleverne oplever selv, at
havisen svinder, og gletsjerne skrumper.
Til gengæld har eleverne et lidt ander-

Det er ikke helt
ligetil, om de er glade
IRUNOLPDHƽHNWHQ
eller kede af den.
Tom Kock Svennesen, lærer,
Nordgrønlands Gymnasium, Aasiaat

ledes billede af problemerne. Selv om de
godt kan se, at isbjørnene får det sværere,
så er varmen ikke kun negativ i grønlandske øjne, bemærker Tom Kock Svennesen.
”Det er ikke helt ligetil, om de er glade
for klimaeƽekten eller kede af den. Før i
tiden forhindrede isen tit fragtbåden i at
komme ind til land, og den kunne mangle
i lang tid. Men nu kan den komme hele
tiden,” forklarer han.
Sine Madsen har samme erfaring.
”Fiskerne er også helt glade for ikke at
blive forstyrret af isen. Nu kan de ƾske en
langt større del af tiden,” fortæller hun.

NASA underviser

Langt borte fra indlandsisen sidder fagkonsulent Jette Rygaard Poulsen i Ministeriet for Børn og Undervisning og glæder
sig til resultaterne af lærernes oplevelser.
”Vores mål med at få lærerne med på
Icebridge er at engagere nogle af eleverne
i forskning ved at inspirere nogle af lærerne. Og jeg håber, at lærerne også spreder deres entusiasme ved at skrive artikler
i nogle af fagbladene og ved at lave nogle
foredrag,” siger hun.

Noget tyder på, at hun får held med sit
foretagende, for allerede en uge efter sin
sidste ƿyvning er Peter Gross godt i gang.
”Jeg havde besøg her i Roskilde af Jefferson Beck fra NASA i tirsdags, hvor han
fulgte et par lektioner i min 3.g-klasse.
Han holdt et foredrag om Icebridge-missionen. Eleverne var meget begejstrede. Så
jeg er ikke i tvivl om, at der er potentiale
i den.”
Erik Winther Jakobsen har også arbejdet
videre og er i gang med et forløb, han kalder Isen smelter – og hvad så? Her bruger
han billeder og videoklip fra turen sammen
med eksisterende data. I et par andre klasser, der har lavet undersøgelser af askelagene på Mors, har han desuden brugt billeder af basalterne i Østgrønland som
illustration.
”For basalterne stammer fra de samme
vulkaner, som efterlod askelagene på Mors.
For millioner af år siden lå Østgrønland
klæbet op ad den norske vestkyst. Når
vulkanernes lava ƿød ud over klipperne,
svævede deres aske let de få hundrede
kilometer til Mors,” forklarer han.
Både Erik Winther Jakobsen og Sine
Madsen har også brugt billeder til årets
eksamener.
Ifølge ƿyets forskningsleder er der en
hjemmeside på vej, hvor ƿyets data skal
formidles i formater, som er tilgængelige
for blandt andet undervisning.

Hele verden rundt...
Rejseforsikring Verden dækker bl.a.:
- Afbestilling
- Sygdom og hjemtransport
- Selvrisiko ved skade på lejet bil
- Afbestilling af lejet sommerhus i Danmark
Rejseforsikringen dækker hele hustanden
PLUS

Rejse

- er tillægget til dig:

- der tager på sportsrejser
- der forudbetaler aktiviteter inden afrejse
- der kombinerer erhvervsrejse med ferie
- der rejser med personer uden for husstanden
- der ønsker højere erstatning ved forsinkelse.

Rejse app
Hent vores app,
så du kan have
LB med dig i lommdt
men døgnet rundt
og verden rundt.
Læs mere om
app’en på
www.lb.dk/app

ANDROID APP ON

For at bestille en rejseforsikring skal du have din indboforsikring hos os.

Du kan få mere at vide på www.lb.dk - tlf: 3311 7755
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Så faldt tiøren! Sådan siger vi, når noget endelig går
årr
op for os eller andre. Udtrykket stammer fra 1896,
hvor de første telefonbokse blev opsat i København. En samtale kostede ti
øre, som man lagde i en møntrende. Når telefonistinden hørte tiøren falde
(ned i boksen), etablerede hun forbindelsen.

Sprognørden

SKEMAFRI

TEKST: RIKKE HØM JENSEN OG MORTEN JEST

kult
turguiden
t

Hvilke tre
kulturelle
ting skal du
og læserne
opleve i juni?

1.

Udendørskoncerter på
Engen i Fruens Bøge i Odense
hører sommeren til. Selvom vi
er midt i eksamensperioden,
så vil jeg ikke gå glip af koncerten med legendariske Sting
den 21. juni klokken 20.00. En
fantastisk musiker med en skøn
stemme og et godt budskab.
Denne aften skal vejret helst
holdee tørt, for at det bliver den
ultim
ma
ultimative
aften i gode venners
selsk
k på et af de flotteste
selskab
sted
e i Odense. Fra juli er der
steder
desu
ud om torsdagen gratis
desuden
konc
ce
koncerter
i Kongens Have lige
over for Odense Banegård. Her
kunn
ne jeg godt tænke mig at
kunne
høre Mathilde Falch, som formode
e
modentlig
har arvet nogle gode
sang
gt
sangtalenter
fra sin far.

2.

Øverst i bunken af den
halve meter bøger, jeg ikke har
haft tid til at begrave mig i det
sidste år, ligger thrillerkrimien Alfabethuset af Jussi
Adler-Olsen. Er den bare halvt
så godt skrevet som Kvinden
i buret, Fasandræberne og
Flaskepost fra P, så venter der
mig flere dages spændende
læsning i hængekøjen. Jeg har
også købt endnu en mursten af
en roman om første verdenskrig, nemlig Ken Folletts Giganternes fald. Og så regner jeg
med at få nogle aha-oplevelser
og inspiration til nye madoplevelser – og måske til projekt
i biologi og kemi ved at læse
Tang – Grøntsager fra havet af
biofysikeren Ole G. Mouritsen.

3.

Hvis vejret en sommerdag ikke er til at være ude
i, så kunne jeg godt tænke
mig at se udstillingen Himmelgåder – Dansk kunst og
astronomi 1780-2010 på
Fyns Kunstmuseum. Den kan
ses indtil 5. august 2012. Her
vises værker af danske kunstnere, der skildrer universet
med måner, stjerner, planeter
og kometer. Udstillingen illustrerer, hvordan himmelrummet har været genstand for
både gåder og gætterier og
forskning. Side om side med
kunstværkerne præsenteres
videnskabelige instrumenter, filmklip, musik og andet
dokumentarisk materiale fra
litteratur og videnskab.

Navn: Lone Holmsberg  Alder: 46 år  Skole: Middelfart Gymnasium & HF 
FAG: Biologi og kemi

Go-g
go-gadget
g
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Quizvinder!
zv
Fremtiden ser lys og lykkelig ud for garagesalgsnørder,
indsamlingsildsjæle og folk, der
supplerer lærergerningen med
musikalske sidegesjæfter. For
nu kan alle trylle deres iPad eller
iPhone om til en mobil dankortterminal. Vidunderet, der sender
sætningen, ”jeg har desværre
kun dankort,” på pension, hedder
iZettle. Kittet består af en app
og en lille kortlæser, som man
monterer på telefonen. Der er
ingen månedlig afgift, men en
transaktion koster 1,50 krone
plus 2,75 procent af beløbet.
Læs mere på izettle.com.

Vindere fundet
Der var ikke mange forkerte svar fra læserne til konkurrencen i nummer 9. Om de bare er kloge, eller om
de har benyttet elevernes favorit Google, vides ikke.
Men en glimmerbøsse er selvfølgelig en bille, det er
Andorra, der regeres af to prinser, og citatet er fra
Bjarne Reuters Løgnhalsen fra Umbrien.
Vi siger tak for alle besvarelser, såvel rigtige som
forkerte. Der er en bog på vej til seks heldige vindere:
Tina Smedegaard, Peter Bonde Jensen, Finn Hartvig
Nielsen, Hanne Lind-Hansen, Ulrik Büchert og Hans
Mortensen.
sen.

Filmquiz
q

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

”DIAGONAL RULE. RED LIGHT, DON’T FIGHT.
YOU MAKE A RIGHT.”

Vintippet
i

Perler med strejf af pink
Det er juni, temperaturen er trods alt
lidt højere end i februar, og der er masser
at fejre: Studenterfester, fodbold-EM, den
kommende ferie med mere. Derfor har
jeg valgt denne gang at kaste mig over
noget med bobler i. Ikke at jeg personligt mistrives med en Asti Martini og
frisk frugt på en varm sommerdag,
men det kan godt være svært at finde
boblevand, der ikke er det sædvanlige
mainstream og hverken er for sødt
eller surt, når man går rundt i supermarkederne. Jeg traskede i timerne
før Danmarks overraskende og nok lidt
heldige sejr over Holland rundt i Føtex
og faldt over en Trivento Brut Nature på
pinot noir og chardonnay fra den hellige by
Mendoza i Argentina. Jeg syntes vel bare, at
den så spændende ud, så det var uden de store
forventninger, jeg smed den i indkøbsvognen og
fragtede den hjem til øjeblikkelig afkøling. Jeg
blev derfor positivt overrasket, faktisk allerede

da jeg hældte den op i glasset.
Triventoen viste sig nemlig at være
let pink i farven. Okay, lambrusco
rosé i forklædning, tænkte jeg.
Men jeg tog fejl. De pink bobler
var umiskendeligt cava i den lidt
tørre afdeling – ikke for meget,
ganske tilpas. Dejligt frisk med
associationer til frugter –
kirsebær, æbler og ananas,
står der på flasken. Det lyder
sødt, men det er det overhovedet ikke. Som sagt, dejligt
frisk og frugtig. Og med 12
procent alkohol blev aftenens
fodboldkampe – efter at have
kørt stort set hele flasken
ned ene mand (boblevand kan
jo ikke stå og blive gammelt, det
er her og nu!) – også lidt sjovere, end de
måske i virkeligheden var. Der er 5 point til
kammeraten fra Andes. Og hermed god
sommer fra vinspalten. Husk nu at få rigelig
med væske!

Trivento Brut Nature koster 75 kroner i Føtex
tex

karakterskala
Kan bruges i væbnede
konflikter som kemisk
krigsførelse, eventuelt som
erstatning for napalm.
Kan til nød drikkes på
hverdage – men egner
sig egentlig bedre som blandingsprodukt 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
lan nationalsang.

Armh
hulen
h

* Svar:Copland (1997)

Gymnasieskolen ſ #10 ſ 2012

Er du sportstosseT? Så er det nok ikke denne sommer, du
bliver Ulf Pilgaard-brun! Gudeevents som EM, Tour de France og
OL i London kræver sine ofre foran skærmen. Men når sommeren går på hæld, din muskelmasse er som en otteårigs, og
du reflekterer solen bedre end vand, så er det tid til at slippe
sofaen. Med appen 2012 Games fra Vishal Shah kan du følge
med i OL fra stranden. Få overblik over discipliner, tidspunkter for konkurrencer, tjekke deltagere fra de forskellige
lande ud samt få historik og bonusinfo om legene. Appen
koster 6 kroner i App Store.
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KRONIK

OM
HELLE LYKKE
NIELSEN

Arabisk er
selvskrevet
i gymnasiet
Arabisk er i dag det hurtigst
igst voksende
sprog på Twitter. Det får også betydning
i den danske gymnasieskole,
kole, spår
kronikøren.

Ph.d. og lektor på Mellemøststudier ved Syddansk Universitet, hvor
hun har fagansvaret for
arabiskuddannelserne.
Forsker i arabisk sprog,
kultur og samfundsforhold, for tiden inden for
tilegnelse af arabisk
som fremmed- og
andetsprog og indvandrersprogs status
i Danmark.

KILDER:
Mahmoud al-Batal et al.:
al-Kitab fi ta’allum al’
arabiyya 1 (Georgetown
University Press, 2011)
Steven Berbeco et al.:
Marhaba. First Year High
School Arabic (Boston,
2010)
Hanadi Diyya et al.:
Ya Hala (Beirut, Hachette
Antoine, 2011)
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Semiocast:
Arabic highest growth on
Twitter http://semiocast.
com/publications/
2011_11_24_Arabic_
highest_growth_on_
Twitter (hentet 5.
december 2011)

F

ra 1. juli 2010 til 31. oktober 2011 voksede antallet
af arabiske Twitter-beskeder fra cirka 30.000 til næsten
2,2 millioner dagligt – en stigning på mere end 2.100 procent
– hvilket placerer arabisk på
ottendepladsen over de mest anvendte sprog på denne platform.
Det går også hurtigt med andre
mellemøstlige sprog: Persisk
voksede i samme periode med
350 procent og tyrkisk med 290
procent. Det er dog stadig engelsk, der topper listen med 39
procent af alle tweet – mere end
0 millioner daglige beskeder
– fulgt af japansk med cirka 14
procent. Alt sammen ifølge ƾrmaet Semiocast, der har analyseret 5,6 milliarder Twitterbeskeder.
Den ekstraordinært store vækst
i arabiske tweet skal utvivlsomt
ses i lyset af de mange politiske
omvæltninger, der har fundet
sted i den arabiske verden i det
seneste år. Men det gør ikke udviklingen mindre interessant i
en dansk kontekst. For selv om
engelsk ubetvivleligt er globaliseringens foretrukne sprog, spil-

ler supercentrale sprog som kinesisk og arabisk – altså sprog,
der bruges som kommunikationsmiddel på tværs af nationalstater – en stadig større rolle,
godt hjulpet på vej af den kommunikationsteknologiske udvikling, der har gjort det muligt at
bruge sprogene problemfrit på
nettet trods de anderledes skrift-

former. Og med 280 millioner
arabere som nærmeste nabo til
EU og arabisk som største indvandrersprog i Danmark er sproget selvskrevet som fremmed- og
andetsprog i et lille land som
Danmark, der skal klare sig i en
global verden.

KRONIK

En sammensat elevgruppe

Arabiskundervisningen i gymnasiet er tilrettelagt for unge
uden kendskab til sproget. Men
i praksis har de ƿeste elever, der
vælger faget, kendskab til sproget på forhånd. Det skyldes, at
faget søges af mange heritage
learners, altså unge, der er født

arabisk, være det samme som i
alle andre fag, nemlig diƽerentierede undervisningsforløb, der
systematisk inddrager sprogstærke elever som ressource i
undervisningen af sprogsvage
elever.

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer i arabisk, der har til formål at lære
unge at kommunikere på arabisk
som moderne fremmedsprog på
linje med engelsk, tysk, fransk
og spansk, var i mange år en
mangelvare. Men det problem er
heldigvis ved at være løst.
Frem til midten af 1980’erne
var arabiske lærebogsmaterialer typisk struktureret omkring
grammatiske emner – ordklasser,
morfologi, syntaks etcetera –
kombineret med små tekstøvelser, der skulle oversættes for at
træne grammatikken. Den første
lærebog, der forsøgte at bryde
med denne struktur – Elementary
Modern Standard Arabic fra University of Michigan – udkom i
1968 og slog for alvor igennem i
2.-udgaven i 195 i kølvandet på
oliekrisen. Bogen blev i 1980’erne
suppleret med enkelte nye lærebogssystemer af svingende kvalitet. Men fra midten af 1990’erne
begyndte det at gå stærkt: I de
seneste 10-15 år er der udkommet mange kommunikativt baserede undervisningsmaterialer,
primært i USA. De ƿeste materialer er ganske vist beregnet for
universitetsstuderende, men kan
med lidt tilretning sagtens bruges i gymnasiet. Og takket være
nogle store amerikanske ƿagship-programmer for arabisk, der
blandt andet ƾnansierer (efter)
uddannelsesprogrammer for arabisklærere, sommer-camps for
tosprogede børn og unge med
mere, er der de seneste to-tre år
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Derfor var det også fornuftigt,
at Undervisningsministeriet ved
den seneste reform i 2005 gjorde
arabisk til valgfrit sprog i gymnasier og på hf. Faget har ganske
vist ikke vundet stor udbredelse
endnu – det undervises så vidt
vides kun i Aarhus, Odense,
Ringsted og Albertslund – men
det tager tid at rulle nye sprog
ud. Samtidig er der en række
begyndervanskeligheder, som
først skal overvindes. Men meget

tyder på, at det alene er et
spørgsmål om tid, knofedt og
god vilje, før arabiskfaget kommer over disse vanskeligheder
og kan glide ind i gymnasiets
fagrække på lige fod med andre
fremmedsprog.

i Danmark af arabisksprogede
forældre eller er kommet hertil
i en ung alder. Det giver som udgangspunkt en uhomogen elevgruppe. Men forskellene er knap
så store, som man umiddelbart
skulle tro. Gruppen dækker nemlig over elever med meget forskellige sprogkompetencer: Fra
nogle relativt få, der er ƿydende
i både skrift og tale, over en
større gruppe unge med god talefærdighed om familie- og dagligdags emner, men som ikke
behersker skriftsproget, til en
stadig voksende gruppe af unge
uden egentlige sprogkompetencer, men som til gengæld har en
betydelig kulturel viden. Til
sidstnævnte gruppe hører også
elever med mellemøstlig eller
muslimsk baggrund, som ikke
har arabiske forældre, typisk
unge med tyrkisk, iransk og pakistansk baggrund.
En sådan elevsammensætning
er selvfølgelig mere kompleks
end den, man kender fra andre
sprogfag i gymnasiet. Men i takt
med at ƿere unge tager på udvekslingsophold i engelsk- og
spansktalende lande, før de starter i gymnasiet, rejser verden
rundt med forældre og ƿittigt
kommunikerer gennem sociale
medier på andre sprog end
dansk, bliver også denne elevgruppe mere sammensat. Og efterhånden som gruppen af arabiske heritage learners uden
sprogkompetencer vokser, indsnævres forskellene, og gør det
til et spørgsmål om tid, før den
diƽerentierede elevgruppe i arabiskundervisningen kommer til
at minde om den, man kender
fra andre fremmedsprogsfag i
gymnasiet.
Indtil da må det pædagogiske
svar på, hvad man stiller op med
den sammensatte elevgruppe i
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kommet mere fokus på undervisningsmaterialer for gymnasie- og grundskoleelever. Nye
eksperimenterende materialer
som Marhaba. First Year High
School Arabic af Steven Berbeco
med ƿere (2010) og det netop
udkomne Ya Hala fra det franske
forlag Hachette – et materiale,
der både foreligger i trykt og digital form, og som sagtens kan
anvendes af gymnasieelever
uden kendskab til fransk – viser,
at det kun er et spørgsmål om
tid, før man også her vil se et
aldersadækvat udbud af materialer.
Behovet for kommunikative
undervisningsmaterialer i arabisk har betydet, at diglossiproblematikken er kommet i
centrum – altså det faktum, at
arabisk ligesom alle andre store
sprog, der over tid er blevet udbredt over et større geograƾsk
område, har udviklet dialekter,
der i varierende grad adskiller
sig fra det standardiserede skriftsprog. Den arabiske sprogsituation ligner på nogle måder den,
vi kender fra de nordiske lande:
Hvor en københavner og en
svensker fra Malmø kan tale
sammen uden de store problemer, er det anderledes svært for
en sønderjyde og en nordsvensker. Ganske på samme måde
som en ægypter fra Kairo let kan
kommunikere med en palæstinenser, mens en marokkaner og
en iraker ikke uden videre forstår
hinanden, når de benytter sig af
dagligsproget. Men hvor dansk,
svensk og norsk i dag har status
af tre forskellige nationalsprog
med hver deres nationale normer
for skriftsprog, har arabisk af
historiske, politiske og religiøse
grunde ikke gennemgået samme
tilpasning til de forskellige talesprog. Det fælles arabiske skriftsprog er en moderniseret variant
af klassisk arabisk, der over tid
har indoptaget mange nye ord,
men bevaret morfologiske og
syntaktiske træk fra ældre tiders
skriftlige kilder. Og det er ikke
løbende blevet justeret i forhold
til de forskellige dialekter.
I praksis er der således ganske stor forskel mellem arabisk

Skal arabiskfaget udvikle sig
i gymnasieregi, kræver det undervisere med den rette kombination af
NRPPXQLNDWLYHVSURJI¨UGLJKHGHU
IDJOLJWRYHUEOLNRJS¨GDJRJLVN
IRUVYDUOLJHNRPSHWHQFHU
skrift- og talesprog. Den situation må enhver kommunikativ
arabiskundervisning selvfølgelig
forholde sig til. De pædagogiske
tilgange til denne komplekse situation har da også været mange.
Fra dem, der fastholder, at sprogundervisningen alene skal bygge
på skriftsproget, over dem, der
argumenterer for, at eleverne
først skal lære skriftsproget og
derefter kan supplere med en
dialekt, til de mere innovative,
der argumenterer for en integreret tilgang, hvor begge varianter
undervises parallelt. Og mens
tilhængerne af skriftsprogstilgangen traditionelt har stået
stærkt i de ƿeste vestlige undervisningssammenhænge helt
frem til efter årtusindskiftet, er
der i disse år ved at ske et skift.
Hvilket blandt andet kan ses af,
at nogle lærebøger er begyndt at
integrere begge sprogvarianter
helt fra begynderundervisningen
– således for eksempel den nyeste udgave af al-Batal med ƿere
al-Kitab ƾ ta’allum al’arabiyya 1
(Georgetown University Press,
2011), der leverer grundtekster
med tilhørende øvelser på først
ægyptisk og syrisk dialekt (så
kan brugerne selv vælge) efterfulgt af samme tekster på moderne standardarabisk. Derved
trænes begge registre, hvilket
selvsagt stiller krav til elevernes
indsats, men samtidig er fremmende for deres motivation og
befordrer reelle sprogkompetencer.
En sidste barriere for et vellykket lærebogssystem i arabisk
synes at være den meget stereotype kulturopfattelse, der præger de ƿeste materialer. Det er
svært at forstå, hvorfor unge
mennesker, der gerne vil lære
arabisk, absolut skal trækkes
igennem standardklicheer om

ramadanen, historiske ikoner a
la Ibn Battuta og Abd al-Nasser
eller afdøde sangere som Umm
Kulthum. I stedet for alene at
fokusere på forældre- og bedsteforældre-generationens kulturfænomener ville det være befriende, om arabisk ungdomskultur
i al sin mangfoldighed kunne få
den plads, den fortjener med rapmusik, nye ƾlm, mode, religiøse
ungdomsbevægelser etcetera.
Men den problematik er heldigvis let at gøre noget ved som
underviser, i takt med at stadig
ƿere arabiske blade og tidsskrifter, organisationer med mere
bliver tilgængelige på nettet.

Fagtradition og
O¨UHUNYDOLƾNDWLRQHU

Skal et nyt gymnasiefag have
reelle muligheder for at etablere
sig, kræver det kvaliƾcerede undervisere. Det er måske i virkeligheden her, den største barriere for arabiskfaget ligger i disse
år. For som med al undervisning
gælder det, at undervisere har
tendens til at formidle deres stof
på samme måde, som de selv er
blevet undervist på, medmindre
der sættes ind med pædagogisk
efteruddannelse. Og da universitetstraditionen i arabisk, både
i Danmark, Europa og de arabiske lande, stadig er stærkt præget af en ƾlologisk tilgang, har
der hidtil været en tendens til,
at gymnasie- og VUC-undervisningen mere fokuserer på oplæsning, oversættelse, grammatiske diskussioner etcetera end
på den nødvendige kommunikative dynamik, som gymnasieelever med god ret kan forvente
af et sprogfag i den danske gymnasieskole. Den situation cementeres, når arabiskundervisere
ikke tilbydes pædagogikumforløb, fordi de ofte er deltidsan-

satte og kun underviser i dette
ene fag. Den universitære fagtradition kombineret med manglende pædagogisk efteruddannelse medfører ofte en række
utilsigtede problemer: brug af
utidssvarende lærebøger eller
uddrag af disse uden pædagogisk alignment, fejlvurdering af
sproglige niveauer i forhold til
bekendtgørelsen, som når der
for eksempel læses arabisksproget litteratur på et niveau, hvor
kun de allerdygtigste heritage
learners kan følge med, mundtlige eksamensopgaver, der snarere hindrer end befordrer kommunikativ udfoldelse, etcetera.
Sådanne fejltagelser er meget
uheldige for et nyt sprogfag,
blandt andet fordi de er med til
at give et indtryk af, at sproget
er vanskeligere at lære, end det
reelt er tilfældet.
Skal arabiskfaget udvikle sig
i gymnasieregi, kræver det undervisere med den rette kombination af kommunikative sprogfærdigheder, fagligt overblik og
pædagogisk forsvarlige kompetencer. Og de opstår ikke ud af
den blå luft. Det er et felt, der
skal opbygges, og her har ministeriet og de enkelte skoler en
opgave, der kræver både investeringer og knofedt – ganske
som det også kræver, at universiteterne får øje på den niche,
som gymnasierne repræsenterer
for deres kandidater, og begynder at indrette sig derefter.

Kognitivt boost og livslang
læring

Heldigvis er de udfordringer,
arabiskfaget står over for, hverken særligt fagspeciƾkke eller
specielt danske. De kendes både
fra andre nye gymnasiesprog
som tyrkisk, japansk og kinesisk
og fra andre vestlige lande, der
ligesom Danmark har indset
nødvendigheden af at udvide det
fremmedsproglige repertoire i
en global tidsalder. Det gælder
ikke mindst USA, der i disse år
investerer store summer i at opkvaliƾcere undervisere i sprog
som kinesisk, arabisk, persisk
og dari. Hvorfra der kan hentes
både erfaringer, nye undervis-

ningsmaterialer og meget pædagogisk inspiration.
Hvis arabisk for alvor skal slå
igennem som gymnasiefag, kræver det andet og mere end en
tilfældig spredt indsats på enkelte gymnasier. Der skal investeres i pædagogisk udvikling,
prioriteres benhårdt fagligt i indhold og krav til eleverne og udvikles materialer, der fremmer
netop de mål, faget har fastsat.
Til gengæld rækker værdien af
god arabiskundervisning så også
langt ud over den praktiske kommunikation, som faget umiddelbart sigter mod. For helt på
samme måde som almen sprogforståelse, latin og matematik
styrker gymnasieunges evner til
at tilegne sig viden og håndtere
komplekse sammenhænge, fremmer tilegnelse af arabisk både
nye måder at tænke sprog på,
hukommelsesteknikker, videnstilegnelse, problemløsning og
forbindelser til andre vigtige vi-

dens- og færdighedsområder. Det
kræver en betydelig arbejdsindsats at lære arabisk, men medfører til gengæld et kognitivt
boost. Kan man lære arabisk,
kan man lære hvad som helst,
som en studerende for nylig formulerede det.
Arabisk har ikke nogen høj status i Danmark i disse år. Det
fremstilles ofte i medierne som
et indvandrersprog, der udelukkende tales af folk i Gellerup,

Vollsmose og Mjølnerparken,
hvor gennemsnitsindkomsten er
lav, arbejdsløsheden høj, og de
sociale problemer betydelige. Når
man så samtidig glemmer at fortælle de gode historier om Mohammed, Ahmad og Fatima, der
får job med at producere modetøj i Tyrkiet, eksportere nødhjælpskøretøjer til Irak, Libanon
og Afghanistan og sælge serviceydelser i Golfen, netop fordi de
taler arabisk, er der ikke noget

at sige til, at mange ryster på
hovedet over, at gymnasieskolen
i dag kan tilbyde arabisk som
fremmedsprog, og postulerer, at
unge med indvandrerbaggrund
alene tager faget for at komme
lettere til en studentereksamen.
Men sådanne holdninger bør
hverken afskrække gymnasier
eller elever fra at give sig i kast
med opgaven – ikke bare fordi
Danmark reelt har brug for unge
mennesker, der kan kommunikere på arabisk for at fremtidssikre Danmark. Men også fordi
vi derved støtter unge menneskers kognitive udvikling og skaber gode forudsætninger for
livslang læring. Ingen kan vide,
hvilke sprog der bliver vigtige
senere i livet. Men ved at give
de unge erfaringer med at tilegne
sig arabisk eller andre fjerne
fremmedsprog, giver vi dem
gode forudsætninger for at tilegne sig alt muligt andet. Og det
er jo ikke så ringe endda!

NYT

FRA
GYMNASIESKOLEN.DK
Klik ind på bladets nye
website www.gymnasieskolen.dk.
Læs blandt andet nyheder og blogs,
deltag i debatten, eller find artikler
og temaer fra tidligere numre af
Gymnasieskolen.
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Et liv som vikar? Nej, så
hellere fastansættelse!

GL-pensionistrejser: Studiekredsture eller turistrejser?

GLŸs udvalg for de ikke-fastansatte I)$ har svært ved at
blive arbejdsløs.
Dets hovedopgave ville ellers være løst, hvis alle blev
fastansat fra 1. august!
Desværre lykkes det nok ikke, hverken i år eller til næste
år. $lt for mange skoleledelser ŻglemmerŻ at følge reglerne.
De er ellers ret klare: Man kan kun vikariere for en anden
gymnasielærer i forbindelse med dennes barsel, sygdom,
orlov, ferie, borgerligt ombud eller lignende. Ellers hedder
det fastansættelse – ikke på et anslået minimum af timer,
men på det realistiske antal!
I)$-udvalget kæmper altså videre – for at udbrede kendskabet til reglerne om fastansættelse, for at søge at skabe
en holdningsændring blandt dem, som er imod ƿere fastansættelser, fordi disse skulle udgøre en trussel, hvad de
umuligt kan være, når man tænker på al det overarbejde,
der er, og endelig for at gennemføre I)$-udvalgets næste
kursus for de ikke-fastansatte den 15.-16.9. i Odense.
Det er deprimerende at se tallene over løst ansatte for
indeværende skoleår. Der er alt for mange løst ansatte,
ƿere hundrede og – alt for mange studerende, som frister
et endnu hårdere liv. Vikarer uden sikkerhedsnet, uden
pædagogikum og måske også uden den faglige ballast – kan
vi virkelig være det bekendt?
Skolerne har den bedste økonomi; elever og kursister
strømmer til, og alligevel forekommer det, at der ansættes
vikarer, der burde være fastansat, uden at de har mødt en
tillidsrepræsentant, uden at de har set et ansættelsesbrev/kontrakt, uden at de har fået den korrekte løn med et
decentralt løntillæg, og desværre også uden at de har fået
det mindste grundkursus i elementær pædagogik (for
eksempel på SD8 . Kan vi være det bekendt?
Men tillykke til 60 nye fastansatte! GL’s ressourcekrævende arbejde med at kontrollere et antal skoler har igen i
år båret frugt. Sandelig om ikke hele 60 kolleger har fået
fast ansættelse! Stort til lykke til alle 60!
Man burde være så professionel, at man fastansætter alt,
hvad man kan – for også på dette område at gøre sin arbejdsplads attraktiv, og fordi man derigennem kan vise medarbejderne, at man ønsker at sikre og støtte sine ansatte bedst
muligt! Investeringen her og nu er en investering i fremtiden!
Gid kommende kolleger måtte få en bedre start, ikke som
løs vikar, men som fastansat fra 1. august!
Du kan læse mere på GL’s hjemmeside Żgl.orgŻ under
ŻLøn og ansættelseŻ –! ŻNy gymnasielærerŻ.

Vi er nogle, der har deltaget i pensionistforeningens rejse
til Wien 11.-19. maj 2012 og har nogle kommentarer til
rejseaktiviteten i pensionistforeningens regi.
Turen til Wien var afslutningen på en række studiekredse med det overordnede emne Wien omkring århundredeskiftet. Der meldte sig straks mange, men ved 36 tilmeldte blev studiekredsen lukket.
Planlægningsgruppen havde gjort et stort researcharbejde for at finde lødige oplægsholdere, og det lykkedes
til fulde med oplæg om litteratur, historie, musik og
kunst.
Selve opholdet i Wien var overordentlig omhyggeligt
planlagt i samarbejde mellem planlægningsgruppen og
cand.mag. &laus &hristoƽersen, en af oplægsholderne.
Claus var en meget kompetent og humoristisk fører, og der
var en ƾn balance mellem Ż)¾hrungenŻ og individuelle
aktiviteter.
Vores besøg i Wien var kronologisk tilrettelagt, så vidt
det nu kunne lade sig gøre med hensyntagen til åbningstider. Vi ankom fredag ved middagstid og kunne allerede om
eftermiddagen starte med at udforske Wien, og vores afrejsetidspunkt var den følgende lørdag, som gav os en hel dag
på egen hånd, så man kunne uddybe eller se nogle ting,
som man havde fået øje for under de kyndigt tilrettelagte
ture. Vi havde program fra klokken 9 til cirka 16-17. Desuden
boede vi på Hotel Post, som ligger i centrum, og vi kunne
gå til mange af seværdighederne i den gamle by, såsom
Stefansdom og Hofburg, og hotellet kan varmt anbefales
til fremtidige Wienbesøg. Det eneste negative var vejret, det
var hundekoldt, men det havde planlægningsgruppen
desværre ikke kontrol over.
Vi undrer os over, at der blev lukket for studiekredsen,
og man dermed afskar nogle fra at deltage i rejsen. Vi var
2, men kunne da godt have været ƿere, da gruppen selvfølgelig var disciplineret og mødte til tiden, for vi deltog jo,
fordi studiekredsene i den grad havde vakt vores nysgerrighed.
Vi mener, at den eneste rigtige måde at arrangere rejser
i GL-regi på er som afslutning på en studiekreds, ellers kan
man lige så godt melde sig til en rejse fra et kommercielt
rejsebureau. Henning Lange har annonceret en rejse, hvor
man bare skal melde sig til et rejsebureau og nævne hans
navn. Men hvad er indholdet i turen? Hvorfor skal man
rejse med GL?
Vi ser frem til ƿere ture på dette grundlag.

IFA-udvalget
Gustav Rey Henningsen
Jane Vinding Wilkes
Leena Pedersen
Sandie Langer
Lisbeth Vedel-Smith

Inge Thisted Hansen
Kirsten Kofoed
Lis Levinsen
Nina Clante

SVAR
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 den
13. august klokken 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

Pensionistudvalget holder deres næste møde den 21. august
2012 og vil på dette møde udforme et svar til Inge Thisted
Hansen, Kirsten Kofoed, Lis Levinsen og Nina Clante.
Hanne Bengtsson
GL’s sekretariat – sekretær for pensionistudvalget

Teoretisk pædagogikum og it

It gør folk dummere

Efter et års teoretisk pædagogikum sidder jeg tilbage
med spørgsmålet:
ŻHar I)P5 på SD8 forstået it?Ż
Det teoretiske pædagogikum består af 2 internatkurser (i starten og slutningen af forløbet , 6 Zorkshopper
(hver med et overordnet emne , kurset )agenens samspil
og fagdidaktiske kurser.
Workshop 4 var dedikeret it, og det var den Zorkshop,
jeg havde størst udbytte af. Det teoretiske fyldte relativt
lidt, og størstedelen af Zorkshoppen gik med, at vi
kandidater delte vores erfaringer med forskellige itværktøjer.
Men hvor var it i resten af forløbet?
Jeg vil nævne 4 eksempler, hvor it tydeligvis ikke var
prioriteret:
1 På Zorkshop 5 skulle vi arbejde med vores egen
skoles proƾl. Som en del af hjemmeopgaven til denne
Zorkshop skulle vi Żi 5 kopier medbringe et uddrag
af [vores] skoles hjemmeside – samt tilsvarende hjemmesider fra et par andre skolerŻ.
$ltså udprint, i 5 kopier, udvalgte hjemmesider, og
medbring dem til en Zorkshop, hvor alle deltagere
medbringer bærbare computere ...
2 Vi kandidater skulle ofte arbejde i grupper, og adskillige gange blev vi bedt om at producere en planche,
som opsummerede vores arbejde.
Jeg oplevede aldrig, at vi i grupperne blev bedt om at
producere en PoZerPoint, Pre]i eller podcast.
3 Som del af uddannelsen indgår en del tekster. Størstedelen af disse blev gjort tilgængelige digitalt. Men
i hvilket format?
5igtig mange tekster var tydeligt scannet, med den
klassiske Żsorte kantŻ til følge. Lige klar til print.
Men ikke i et format, som nemt kunne udnytte funktionerne i e-bogs-læsere.
)ra et digitalt synspunkt var det blot store billeder
– uden mulighed for at gengive læsevenligt på en
skærm eller søge i teksten.
4 På et par Zorkshopper blev der vist ƾlm, hvor forskere inden for pædagogik forklarede teorier og
problemstillinger.
Disse ƾlm blev ikke gjort tilgængelige på nettet. )or
mig at se ville det være oplagt at publicere ƾlmene
under en Creative Commons-licens.
Men selv hvis man ikke ønskede det, betyder en
publicering på nettet ikke, at man opgiver sin ophavsret til et værk.
Hvad I)P5 prøvede at undgå ved ikke at publicere
ƾlmene, skal jeg ikke kunne udtale mig om, men det
viser i mine øjne en manglende forståelse for nettets
muligheder.
Hver for sig er disse ƾre eksempler ikke kritiske, men
overordnet sidder jeg tilbage med et indtryk af et teoretisk pædagogikum gennemført uden forståelse for den
ŻnyeŻ teknologis anvendelsesmuligheder.

Det er da skønt, at %alder $smussen har skuet lyset i forhold til
it’s fortræƽeligheder (nummer , 2012 . Godt nok virker hans
forsvar noget hektisk, men enhver, der kan stikke ƾngeren i
jorden, er klar over, at det er her, det sner. Det vil sige, hvis der
endnu er en dråbe af fornuft tilbage i et uddannelsessystem
domineret af kompetenceƿoskler og knæfald for overƿadisk
tværfaglighed, så vil bærerne af denne glimrende egenskab
kunne nikke bejaende til følgende overskrift: Facebook, chat
RJƾOPVSROHUHUWLPHUQHLJ\PQDVLHW Nyheden har nået Politiken (den 5.6. , som blandt andet skriver, at computeren bliver
brugt til meget mere end at lære noget i gymnasierne. Derpå
henvises der til en undersøgelse, som $spekt 5 D har lavet med
56.000 gymnasieelever fra både handelsgymnasiet (hh[ , det
tekniske gymnasium (ht[ og det almene gymnasium (st[ . I
denne svarer 4 procent, at de altid eller ofte bruger computeren
som underholdning i timerne. Eleverne går blandt andet på
)acebook, spiller spil, ser ƾlm og chatter – og surprise surprise
– blot seks ud af ti siger, at der er arbejdsro i undervisningen.
Jeg la’r den lige stå et øjeblik ….
Jens %oe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes 5ektorforening, er bekymret, og det er rart at vide. Og så falder de vise
ord, det har taget så forfærdeligt mange år at formulere, mens
dannelsestabet er galopperet derudaf i det samlede uddannelsessystem: ŻDer er ingen tvivl om, at lærerne skal tage den
autoritet, der skal til, for at få ro.Ż
Ja, selvfølgelig. Med solid opbakning fra ledelsen, for Jens
Boe Nielsen har endelig en gang ret i sin udtalelse om, at der er
nogle lærere, der ikke tør og ikke gider tage kampen med eleverne, hvis de larmer eller er på )acebook i timerne. Det er også
hårdt, skulle jeg – undskyld selvfedmen! – hilse at sige.
Lad mig runde af med et fromt ønske om, at Gymnasieskolen
i noget højere grad fravalgte begejstret at springe med på og
topprioritere alskens luftige idéer fra blandt andet diverse
mastere i gymnasiepædagogik. Hvad angår lige præcis it’s
lyksaligheder, tyder meget i hvert fald på, at teknologien gør
eleverne både dummere og mere overƿadiske, fordi de ikke kan
styre brugen af de sociale medier. Derfor skal vi heller ikke have
mere it i undervisningen, vi skal have mindre.

SVAR
Lad mig først slå fast i dette speciƾkke tilfælde, at Gymnasieskolen skrev og oƽentliggjorde den nævnte historie, inden den
så dagens lys i Politiken. Vi har således i høj grad beskrevet
nogle af de problemer, du nævner, i forbindelse med digitaliseringen af undervisningen.
Jeg vil også mene, at vi generelt i årenes løb i lige så høj grad
som det modsatte har påpeget problematiske elementer og ladet
lærere og eksperter, der var bekymrede over udviklingen,
komme til orde.
Om brugen af it gør eleverne dummere eller klogere eller ingen
af delene, er ikke Gymnasieskolens opgave som journalistisk
organ at bedømme – men vi skal viderebringe såvel holdninger
som forskning, der kan kaste lys over området og måske gøre os
alle sammen klogere på længere sigt.
Morten Jest
Chefredaktør
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Søren Caspersen
*HƾRQ*\PQDVLXP

Lone Nørgard
VUC Roskilde
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FAGLIG INFORMATION

Ferietid
1\DQVDWWHRJIHULH

Skifte job?

Selv om gymnasielærere har løn under ferie, skal
retten til ferie med løn først optjenes. Nyansatte
per 1. august 2011 skal derfor være opmærksomme på, at der vil ske et løntræk i sommerferien,
fordi optjening af ferie følger kalenderåret.

Skal sommeren bruges til nye udfordringer for
eksempel på en anden skole, skal opsigelse af
nuværende job ske med én måneds varsel til
udgangen af en måned, og opsigelsen skal ske
skriftligt. Hvis man for eksempel har fået nyt
arbejde per 1. august, skal man senest den 30.
juni sige op til fratrædelse den 31. juli. Man bør
ikke sige sit nuværende arbejde op, før man er
helt sikker på, at man har fået det nye – og fået
denne sikkerhed skriftligt, og vilkårene er aftalt.
Hvis det formelle først er på plads efter den 30.
juni, kan man ikke formelt nå at sige op til fratrædelse den 31. juli. I givet fald må man forhandle
med den skole, man forlader, om man alligevel
kan få lov til at fratræde den 31. juli, men det er
ikke en ret, man har.

Læs mere på GL’s hjemmeside under ferie, stx/hf,
ansat 1. august 2011.

6\JGRPIºURJXQGHUIHULH
Bliver man syg før ferien, har man ret til erstatningsferie for alle dagene. Sygdom skal meldes til
skolen efter de almindelige regler, der er fastsat
lokalt.
Bliver man syg efter feriestart, har man som noget
nyt ret til erstatningsferie. De nye regler i ferieloven gælder fra 1. maj 2012. Ifølge de nye regler
kan man ved sygdom opstået efter feriens begyndelse få erstatningsferie for dokumenteret sygdom
ud over 5 dage. Har man optjent mindre end 5
ugers ferie, nedsættes karensperioden på 5 dage
forholdsmæssigt. Skolen skal have besked om
sygdommen på 1. sygedag efter de retningslinjer,
der gælder på skolen for sygemelding. Det er vigtigt, at skolen modtager besked om sygdommen,
idet retten til erstatningsferie først indtræder den
dag, hvor skolen underrettes, og karensdagene på
5 dage løber herfra. Sygdommen skal kunne
dokumenteres lægeligt.
Læs mere på GL’s hjemmeside under ferie, Sygdom før og under ferie.
Gymnasieskolen ſ #10 ſ 2012
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Tiltræd ikke en stilling – og sig ikke en eventuelt
nuværende stilling op – før lønnen er aftalt for
den nye ansættelse. Det er tillidsrepræsentanten,
der skal forhandle eventuelt løntillæg for nye
ansatte.

GL i ferien
GL’s sekretariat har åbent hele sommeren, men fra
mandag den 2. juli og til og med fredag den 10.
august lukker telefonerne klokken 14.
Hovedbestyrelsen og sekretariatet ønsker alle en
rigtig god sommer!

en
kol
s
e
i
nas
m
y
dG

er
s
j
e
ererjde me
s
Læ
arb
sam
i

med dansk
rejseleder
SUPERPRIS
frakr.
kr.
fra

15.490,-

Azteker, vanilje & kaktus
RUNDREJSE I MEXICO 15 DAGE

pr. person

Afrejse 2012: 7.10 & 9.11
Tag med på en unik rundrejse på den mexicanske højslette og kom tæt på landets historie,
kultur og natur. Bo på dejlige hoteller med autentisk, mexikansk stemning.
Rejsen dag for dag:
Dag 1: Danmark. Afrejse til Mexico City.
Dag 2: Mexico City. Byrundtur mv.
Dag 3: Mexico City. Sejltur i Xochimilco mv.
Dag 4: Mexico City-Teotihuacan-Papantla.
Sol- og månetemplerne, kaktusser.
Dag 5: Papantla-Tajin-Veracruz.
Dag 6: Veracruz. San Juan de Ulua-fortet,
akvarium, byrundtur, på egen hånd.
Dag 7: Veracruz-Oaxaca. Højslette, klipper.

Dag 8: Oaxaca. Monte Alban, byrundtur,
Santo Domingo-kirken, museum
Dag 9: Oaxaca-Teotitlan del Valle-Oaxaca.
Mexicanske tæpper, Zapotekerfolket,
bjerglandsby, vandretur i bjergene.
Dag 10: Oaxaca-Puebla-Tepoztlan. Flot natur,
kirkernes by, ‘det evige forårs dal’.
Dag 11: Tepoztlan-Taxco. Bjergvandring eller
byrundtur til fods, sølvbyen Taxco.

Prisen inkluderer:
)O\.¡EHQKDYQ0H[LFR&LW\WXUUHWXUPHG
 $LU&DQDGDYLD7RURQWR
$OOHVNDWWHU DIJLIWHU
7UDQVSRUWXGIOXJWHURJHQWUpHUMISURJUDP
Q WWHUSnK\JJHOLJHRJFKDUPHUHQGH
 VWMHUQHGHKRWHOOHU

salg@team-benns.com

Din personlige rejse
begynder på
Team-benns.com

Dag 12: Taxco. Byrundtur, på egen hånd.
Dag 13: Taxco-Mexico City. På egen hånd,
middag
Dag 14: Mexico-Danmark. Hjemrejse til
Danmark.
Dag 15: Danmark. Ankomst til Danmark.

REJSEKODE: GS

Gymnasieskolen ſ #10 ſ 2012

Kontakt Randi på
tlf: 65 65 65 62

,QGNYDUWHULQJLGEOY UHOVH
 YSHUVRQHU 
0RUJHQPDGGDJOLJW
(QJHOVNWDOHQGHORNDOJXLGHU
'DQVNUHMVHOHGHU

Tillæg enkeltværelse:
Kr. 2.490,-
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GL-E KURSUSNYT
GL-E KURSER
Følg med på GL-E’s forside på
http://gle.gl.org – nyhedssektionen opdateres løbende med
omtale af nye kurser og konferencer m.m., som er relevante for
skolerne.
Nye kurser med tidlige
tilmeldingsfrister efter
sommerferien:
Podcast i matematik
Uddrag fra kursusbeskrivelsen: Deltagerne vil bl.a. opnå kendskab til mulighederne for at inddrage podcast (videooptagelser , herunder screen recordings i både
den mundtlige og skriftlige disciplin i
matematikundervisningen, så eleverne
kan komme til orde på en alternativ måde
til mere traditionelle undervisningsformer. Der opnås bl.a. kendskab til de tilknyttede begreber og erfaringer på området både fra gymnasial og anden undervisning.
Kursusdag: Tirsdag den 25. september
2012, København
Info/tilmelding senest 24. august 2012
på hjemmesiden under It i undervisningen
Nu i København!
Vi genudbyder UNI-C-kurset
Web 2.0 – også i undervisningen
Tid og sted: Torsdag den 20. september
2012, UNI-C’s lokaler, København Ø
Tilmelding senest fredag den 31.
august 2012 på hjemmesiden under It i
undervisningen.

3 fagdidaktiske kurser fra IFPR:
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Danskfagets didaktik efter reformen
– Fagdidaktisk kursus for hhx og htx
5eformen 2005 fordrer et nyt fagdidaktisk
perspektiv i danskfaget på hhx og htx.
)ormålet med kurset er at give deltagerne
grundlag for at arbejde med en ny didaktik i danskfaget samt redskaber til at
arbejde videre med didaktisk udvikling i
danskfaget.
Kursus 1202-09: Tirsdag den 11.
september 2012, kl. 10-16, 5adisson BLU,
$arhus.
Tilmelding senest mandag den 6.
august 2012 på hjemmesiden under
Kurser i fag/Dansk.

Fagdidaktisk kursus for historielærere
på stx
Kurset skal diskutere konsekvenser af forskellige tilrettelæggelser af historieundervisning og betydningen heraf for elevers
bevidsthed om historie. De formelle
bestemmelser fra 2005 lægger op til, at
faget på baggrund af viden og metodisk
materialebehandling skal udvikle studiekompetence og medborgerkompetencer.
Hvordan gør vi det – samtidig med at vi
bevarer en solid faglighed?
Kursus 1202-24: Mandag den 17. september 2012, kl. 10-16, )I5ST Hotel, HøjeTaastrup.
Tilmelding senest mandag den 6.
august 2012 på hjemmesiden under
Kurser i fag/Historie.
Fra reproduktion til produktion –
didaktik i praksis for samfundsfags- og
psykologilærere på stx, hf, hhx og htx.
Med afsæt i den nyeste didaktiske forskning om arbejdsformer og lektier, brug af
it, skriftlighed og evaluering vil vi arbejde
med elevernes kompetenceudvikling,
såvel fagligt som socialt. Herunder vil vi
se på, i hvilken udstrækning it-baserede
redskaber kan facilitere elevernes kompetenceudvikling.
Kursus 1202-0: )redag den 21. september 2012, klokken 10-16, )I5ST Hotel,
Høje-Taastrup.
Tilmelding senest onsdag den 8.
august 2012 på hjemmesiden under
Kurser i fag/Samfundsfag.

Nyt IFPR-kursus målrettet
undervisere på de gymnasiale
uddannelser, med fokus på
samfundsvidenskaberne:
Samfundsvidenskabelig
metodetilgang
Dette kursus vil bl.a. kvaliƾcere lærere fra
det samfundsvidenskabelige fagområde i
metodetilgang.
Kursus 1202-30: Torsdag den 13.
september 2012, klokken 10-16,
Høje-Taastrup v. København.
Tilmelding senest mandag den 27. august
2012 på hjemmesiden under
$lmen pædagogik.
Begrænset antal ledige pladser:
Latinamerikas udvikling
– samfundsforhold, kultur og økonomi
– i et nutidigt og historisk perspektiv
Uddrag af kursusindhold: Den økonomiske udvikling, Latinamerika på verdensmarkedet, Latinamerikas indplacering i

den nye økonomiske verdensorden, US$’s
mindskede rolle og Kina som ny handelspartner, nye sociale lagdelinger, latinos i
US$ og latinamerikansk dagligdagskultur
under opbrud.
Kurset er målrettet historie, geograƾ,
samfundsfag og spansk.
Kursus 1201-1: Tirsdag den 1. september 2012, Hotel Park, Middelfart.
Tilmelding senest 17. august 2012 på
hjemmesiden under Kurser i fag/Historie.

KURSER I FAGENE
Tysk
Ny skriftlighed og web 2.0
Målgruppe: Tysklærere i de gymnasiale
uddannelser.
)ormål: )okus på ny skriftlighed med
fokus på anvendelsen af Zeb 2.0-ressourcer og Zeb 2.0-skrivepædagogik i fremmedsprogsundervisningen.
Indhold: På kurserne præsenteres en teoretisk ramme med fokus på ny skriftlighed og Zeb 2.0-pædagogik samt et bredt
udvalg af Zeb 2.0-ressourcer med konkrete forslag til anvendelse i undervisningen.
Undervisere: Kasper Sønderby Madsen,
Nærum Gymnasium.
Mette Hermann, Nørre Gymnasium.
Tid og sted: Nærum Gymnasium, den
20.9.2012 og 15.11.2012 klokken 10-16.
Kolding Gymnasium, den 1.9.2012 og
13.11.2012 klokken 10-16.
Pris: 2.400,- for to kursusdage.
Tilmelding og kontakt: Senest mandag
den 27. august 2012 til Mette Hermann på
mettehermann@hotmail.com.

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

Gymnasieskolen bringer
kursusannoncer fra GL-E
og de faglige foreninger.
De skal maks. indeholde 750 enheder
inkl. mellemrum. Et mere udførligt
program kan bringes på gle.gl.org.
Send din annonce til GL-E’s kursussekretær Inge Nørgaard senest
13. august kl. 14.00 på gl-e@gl.org.

Gymnasieskolen
KØR-SELV-FERIE

Gymnasieskolen giver dig ekstra
gode priser på udvalgte rejsemål.
Oplys rejsekoden “GYMNASIESKOLEN”
ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

MINIFERIE

PWFSOBUOJOHFS
JOLMNJEEBHF
samt velkomstkurv
med mousserende vin,
frugt og chokolade

KUN 899,-

Hotel Amerika

RING OG HØR!

Sommer ved Mariager Fjord

Pris pr. person i dbl.vær.

4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Hobro
Hotel Amerika ★★★★
Lyse nætter og solrige dage – når det er sommer i Danmark,
er det fantastisk at tage på opdagelse i et landskab så idyllisk og dansk som dét omkring Mariager Fjord. Her bor I
på 4-stjernet hotel midt i den grønne bøgeskov og kun få
skridt fra Danmarks efter sigende smukkeste fjord. Hotellets
park er omkranset af høje træer, og der går de hyggeligste
stier gennem Østerskoven helt ned til vandkanten, hvor det
måske frister med en dukkert. Man kan også spadsere ind til
centrum af Hobro (3 km), som har den lille bys charme med et

hyggeligt havnemiljø, caféer, museer, teater og galleri. Sommeren igennem sejler hjuldamperen Svanen fra Hobro Havn
ud på Mariager Fjord, og få kilometer vest for centrum kan
I desuden besøge Harald Blåtands gamle kongsborg Fyrkat.
Lokker bølgen blå, er både den børnevenlige strand i Øster
Hurup (41 km) og badesøen Madum Sø i Rold skov (26 km)
en køretur værd.
Ankomst: Valgfri frem til 21.8.2012.

2 børn
6-14 år
½ pris

1.199,Uden rejsekode kr. 1.349,-

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBHCVGGFU
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

5 overnatninger kun 1.999,-

Apparthotel Svenson

Landhotel Heitzmann

Stressfrie dage ved Kappeln

Sommer med himmelen som nabo

3 dages ferie på 3-stjernet hotel i Tyskland

8 dages ferie på 4-stjernet hotel i Mittersill, Østrig

Apparthotel Svenson ★★★
Hotellet, der ligger i udkanten af
Kappeln 68 km syd for den danske
grænse, er en hyggelig base for et par
stressfri dage i det gamle danske land.
Her får I en varm velkomst i rolige rammer, hvor dagen begynder og slutter
med god mad i en afslappet atmosfære.
Omgivelserne er særdeles velegnede
til at gå på opdagelse i: 200 meter fra
hotellet ligger fjorden Slien, og den
hyggelige marina ved bredden er en
rigtig lille perle.

Landhotel Heitzmann ★★★★
Midt i smørhullet mellem Kitzbühel
(29 km) og det største naturreservat i
Mellemeuropa, Hohe Tauern, ligger den
hyggelige, østrigske by Mittersill. For
foden af det todelte bjerglandskab med
de majestætiske, sneklædte tinder og
de grønne, skrånende enge, hvor bjergbønder har dyrket jorden i århundreder,
ligger det 300 år gamle landhotel som
en hvid perle ved markedspladsen i
centrum af byen.

Ankomst: Valgfri frem til 20.12.2012.

Pris pr. person i dbl.vær.

2 børn
6-12 år
½ pris

fra

649,-

Uden rejsekode fra kr. 799,-

Pristillæg frem til 31.10.: 150,-

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBHCVGGFU
t WFMLPNTUESJOL
t ,VSBGHJGU

3 overnatninger fra kun 949,-

Børnerabatter – ved to betalende voksne. Ring og hør!

Ankomst: Lørdage frem til 20.10.2012.
OBS: Kurafgift EUR 1,- pr. person pr. døgn.

Pris pr. person i dbl.vær.

fra

2.649,-

6EFOSFKTFLPEFGSBLS 

1SJTUJMMHJQFSJPEFO 

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBH
t 3BCBUQÍHSFFOGFF
t WFMLPNTUESJOL
JOLMVEFSFSPQIPMEFU
EFTVEFOHVJEFEFWBOESFUVSF
i naturreservatet inkl. madpakke

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.

Bestil på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-17 samt weekend kl. 10-15

Rejsekode
GYMNASIESKOLEN

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

MINDEORD
Gymnasieskolen modtager mindeord.
De skal maks. indeholde 2.400 enheder
inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen
senest mandag d. 30. april kl. 14.00 på
gymnasieskolen@gl.org

Hans Christian Clausen 1949-2012

Efter længere tids sygdom sov en af Tørring
Gymnasiums store lærerprofiler, Hans
Christian Clausen, i daglig tale HC, stille
ind natten til lørdag den 14. april 2012 på
)redericia Sygehus, 63 år gammel. )or
5ødovre-drengen HC blev Tørring Gymnasium hans andet hjem. HC var med fra
gymnasiets grundlæggelse i 1979, var en
af dets pionerer og arbejdede her helt frem
til vinterferien i år. Han satte sit umisken-

delige præg på arbejdspladsen med sin
store ƿid, faglige viden og en usædvanlig
indsigt erhvervet gennem minutiøse studier i de utallige elskede bøger, der var at
ƾnde overalt i hjemmet. Han elskede sine
fag historie, oldtidskundskab og latin, han
var optaget af sit arbejde og var en særdeles
afholdt og yderst respekteret kollega og
lærer. Han kunne bjergtages af nye historiske teorier og med stor begejstring referere
disse for sine kolleger. Var han utilfreds
med de indkøbte lærebøger, skrev han selv
lærebogsmateriale til eleverne på en af sine
mange avancerede computere. Gennem hele
sin karriere deltog han aktivt i skolens rigt
facetterede liv: Han var en bundhæderlig
og meget vellidt tillidsmand gennem ni år,
ligesom det også var naturligt for ham at
være lærerrepræsentant i bestyrelsen for
Tørring Gymnasiums Venner (TGV , hvor
han blandt andet arbejdede med at holde
gamle elevers adresser ajour. Han mødte
trofast op til stort set alle gymnasiets fester,
ikke fordi han nødvendigvis var til fest og
farver, det lå ikke til hans stille og beskedne væsen, men han lagde samvittighedsfuldt sin energi i stort og småt på gymnasiet og ikke mindst i sin undervisning, hvad
også utallige varme elevtilkendegivelser
gennem en menneskealder vidner om. Et
kærligt ry som en sand Odysseus, der gennemstår alskens udfordringer, sammenknyttede for mange kolleger og elever deres
oplevelser med HC på udvekslings- og studieture overalt i Europa, hvor hans klassiske dannelse og totalt opdaterede politiske
og økonomiske viden om verden var en
øjenåbner for de ƿeste.
HC var på alle områder et passioneret
menneske, der også kunne begejstres for
kaƽeristning og avanceret madlavning. Han
elskede at cykle og veg ikke tilbage for en
cykeltur til Paris og retur med sin mangeårige kæreste, Inger. Også uden for gymnasiet lagde HC en indsats i det lokale liv, såvel
politisk som kulturelt. Blandt andet var han
i en årrække med til, sammen med andre af

DYK NED I GRØN OMSTILLING!
Grøn jobskabelse – en win-win strategi
)40,1

±'09+0

Gymnasieskolen ſ #10 ſ 2012

4

$5-#$'.

9+0564

#6')+

5'

Undervisningshæfte. Om jobskabelse ved en grøn
oomstilling i relation til energibesparelser i bygninger,
vvindmøller, elbiler, cykling samt kloakering og vand i
bbyen. Med konkrete cases og elevspørgsmål. Gymnasieniveau samfundsfag, geograﬁ og tværfagligt arbejde.
n

Det Økologiske Råd Blegdamsvej 4B 2200 Kbh N
Tlf 3315 0977 info@ecocouncil.dk www.ecocouncil.dk

gymnasiets lærere, at genoplive og drive
den lokale biograf, og S)’s udvikling og
udfordringer optog ham til det allersidste.
Hans Christian Clausen efterlader et stort
savn på sin arbejdsplads gennem 33 år, men
hans navn og ånd vil for altid stå stærkt i
Tørring Gymnasiums historie.
Niels Nyboe Frandsen
Steen Fiil

FRA LÆSER TIL LÆSER

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

Arkitekttegnet villa
med stor velanlagt have
i Haderslev sælges
Velholdt 60’er-villa i gode materialer.
225 m², lys vinkelstue med indbyggede
reoler, retro-badeværelser og -køkken
samt 4 soveværelser, bryggers, vinkælder, hobbyrum og garage.
Oprindeligt design. Højtbeliggende med
udsigt over Haderslev – i naturskønne
omgivelser med gode uddannelsesinstitutioner i nærheden.
hjkn@mail.tdcadsl.dk

Nyheder fra Det Økologiske Råd
Revolutionér ressourceforbruget!
Temanummer Global Økologi om den globale ressourcekrise.
Priserne på fx olie, fosfor, vand og metaller stiger, bl.a. pga.
en voksende middelklasse i Asien. Hvordan skal den opgave
løses? Gymnasiet, samfundsfag, geograﬁ og
tværfagligt arbejde.
n
r pulse
der tage
nal
Magasinet og internatio
k
ik
på dans
miljøpolit

Hæfterne er gratis (dog +porto og 10 kr.
i gebyr).

uget
rceforbr
ressou
tionér
Revolu

TEM A

!

Byhus i Italien
Bliv medejer af charmerende, nyrenoveret feriehus to timer fra Rom og én
time fra Adriaterhavet. 90 m² fordelt på
tre etager + 20 m² tagterrasse. Kendt
skisportsområde. Delejerskab med to
ugers årlig brugsret: 65.000 kr. Se
http://www.casadellarmonia.dk.

Bondegårdsferie
på Bornholm
Dejlig ferielejlighed på børnevenligt fritidslandbrug i udkanten af Almindingen
og 8 km fra Gudhjem udlejes fleksibelt
for 2.500 kr. pr. uge + forbrug. Lejligheden, der er på 70 m² med egen indgang
og udgang til have, er velegnet til 4 personer.
haks@cabh.dk
6127 1964

Lucca/Toscana
Lejlighed i det historiske centrum i
Lucca. Tæt ved sandstrande, bjerge, historiske byer og steder. Lejligheden er
perfekt for 2, men også til 2 med et par
småbørn.
www.setoscana.dk
John Thomsen, 2116 0780,
jt@fjerritslev-gym.dk

REJSEANNONCER

Berlin
7765
Berlin

Lys og rolig 2-værelses lejlighed med
lækker swimmingpool og grillområde
beliggende i hjertet af bydelen Palermo
udlejes af dansk par. Pris pr. måned
1.150 USD/ pr. uge 425 USD.
Kontakt: rygemarie@hotmail.com
www.lejlighedibuenosaires.dk

fra kr.

fra kr.

770

746

1.335
CeskyRaj
Raj (Action
eller ski)fra kr.fra kr.1.620
Cesky
6 dg./3nt.

VIND EN IPAD

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

fra kr.
1.055
fra kr.
1.221

Tyskland6naturcamp
Krakow
dg./3 nt.

fra kr.
1.430
fra kr.
1.271

PÅ REJSEN

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

fra kr.
1.125
fra kr.
1.312

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

fra kr.
1.125
fra kr.
1.398

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

fra kr.
1.110
fra kr.
1.708

SÅ ER DU ONLINE

dk
t dk
et.d
uet
reau
eburea
Gå ind på grupperejsebu

NYT: VI TILBYDER OGSÅ LONDON!

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

Skolerejse til Firenze

SUPERPRIS

2.360,pr. person

Studierejse til London
FLY 5 DAGE /4 NÆTTER
i flersengsværelse på hostel

FLY

6 dg/5 nt fra kr. 3.090,-

Inkl. ﬂy + 5 nt. i ﬂersengsværelser på hotel.

BEYOND SIGHTSEEING:
• Skolebesøg. Indblik i undervisning & Italien
• Vinslot. Indblik i produktion & prøvesmagning
• Carrera & marmor. Besøg i marmorbrud.

Top 3 studiebesøg:
- Etnisk tur med guide
- Harrow kostskole med rundvisning
- Cabinet War rooms + HMS Belfast
bl.a. Churchill museum og rundvisning

2013 Skolerejsen
Bestil den allerede NU!

Læs mere på kilroygroups.com
Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.dk

Kontakt Sanne
på tlf: 46 91 02 59
savr@team-benns.com
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Dejligt beliggende sommerhus i Tisvilde
Hegn udlejes i uge 27 og 30. Stor ugenert naturgrund nær fineste klitstrand.
Nyrenoveret hus med 6 sengepladser,
vaske-/opvaskemaskine, brændeovn.
3.800 pr. uge. Uden for skoleferie 2.800
pr. uge.
joe@roedkilde-gym.dk

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

Vi tilbyder studierejser til
alle Europæiske storbyer

Sommerhuset er beliggende 300 m fra
Vesterhavet, stor børnevenlig grund,
alt i opvaske- og vaskemaskine, parabol, sauna, 7 sengepladser (plus anneks
med 2). Ledig uge 32.
www.makrelvej.dk
John Thomsen, 2116 0780,
jt@fjerritslev-gym.dk

Dejligt sommerhus
i Tisvilde Hegn

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

Ring på 44 94 60 90 eller læs
mere på grupperejsebureauet.dk

Lejlighed i Buenos Aires
udlejes

Sommerhus ved Vesterhavet

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

Det frie Gymnasium

søger rektor
til Danmarks eneste
basisdemokratiske gymnasieskole
Vi søger snarest en ny rektor, som:
· er empatisk, fælleskabsorienteret og ønsker at deltage i
et skoledemokrati
· evner at samarbejde og skabe rammer for pædagogisk udvikling
på skolen
· er i stand til at sætte sig ind i skolens økonomiske forhold
og kommunikere disse til ansatte og elever
· kan omsætte initiativer til handling i en dialogisk og
kreativ proces
· er god til at kommunikere og modtage kritik
· kan lytte til og samarbejde med unge mennesker
· har indsigt og et stærkt personligt engagement i den
uddannelsespolitiske dagsorden
Vi søger en rektor, der i samspil med elever, lærere og det
administrative personale vil medvirke til fortsat pædagogisk
udvikling af Det frie Gymnasiums særlige uddannelsesproﬁl.
Vi ønsker også, at du som rektor har undervisningskompetence
på gymnasialt niveau.
Vi forventer, at du respekterer skolens helt særlige karakter og
vores værdigrundlag. Du skal sympatisere med og anerkende
den basisdemokratiske struktur, som Det frie Gymnasium
bygger på.
Som rektor skal du være indforstået med at være leder på en anderledes måde. Du skal kunne deltage på lige fod med alle elever
og ansatte i de demokratiske processer, der styrer skolens liv i
stort og småt. Ligeledes skal du kunne se dig selv som en både
aktiv og til tider igangsættende kraft i skolens basisdemokrati.
Det frie Gymnasium er i gang med at udvide og er ved at
etablere sig i nye lokaler. Skolen vil fremover være beliggende
på to adresser på Nørrebro.
Stillingen som rektor omfatter ansvaret for gennemførelse af
undervisning for grundskole på 8. - 10. kl. niveau, STX, HF og
HF-enkeltfag.
På Det frie Gymnasium tilstræber vi en demokratisk ansættelsesprocedure, hvor der gælder specielle forhold. Det er vigtigt at
læse om denne procedure på skolens hjemmeside.
Lønnen forhandles og tager udgangspunkt i de bestemmelser,
der gælder for rektorer ansat ved de statslige selvejende gymnasier – lønramme 37/skalatrin 50. Ansættelse efter gældende
overenskomst.
For nærmere information kontakt konstitueret rektor Erik Gade
på 3537 1111. Se desuden www.detfri.dk
Ansøgningen sendes elektronisk til adm@detfri.dk mærket:
»rektoransøgning« senest d. 29. august 2012 kl. 12.00.
Ansøgningen behandles med fuld diskretion.
Gymnasieskolen ſ #10 ſ 2012
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Det frie Gymnasium
Møllegade 26 · 2200 København N
tel. 35 37 11 11 · Mail: adm@detfri.dk
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Gymnasieskolejob.dk er Gymnasieskolernes Lærerforenings egen jobportal. Her kan du oprette din
personlige jobagent, som ﬁnder de jobannoncer, der passer præcis til dig og dine kvaliﬁkationer.
Jobagenten sender dig løbende e-mails med links til de jobannoncer, der er relevante for dig og dine ønsker.
Opret din personlige jobagent på bare 30 sekunder.
Gymnasieskolejob.dk sikrer dig en række relevante funktioner, der hjælper til at planlægge din
karriere. Gymnasieskolejob.dk er en del af Proﬁljob.dk netværket, som er et samarbejde mellem
15 af Danmarks mest betydningsfulde ledere og specialisters faglige organisationer.
Deltagelsen i Proﬁljob.dk netværket betyder, at du ikke alene kan modtage dine karriere-relevante jobannoncer fra Gymnasieskolejob.dk, men også kan modtage dine karriere-relevante jobannoncer fra de øvrige jobportaler, når du har oprettet din jobagent på Gymnasieskolejob.dk.
I udviklingen af Gymnasieskolejob.dk har vi udnyttet vores viden til at udvikle en jobportal, der
er tilpasset dig, din situation og dine jobønsker.
Mere end 25.000 jobsøgere har allerede oprettet deres personlige jobagent i Proﬁljob.dk netværket.

Gymnasieskolen
RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER

partner i profiljob.dk netværket

Udgivelse og deadline
for de næste numre
11 Deadline: 13. august kl. 14.00
Udkommer 23. august
12 Deadline: 10. september kl. 14.00
Udkommer 20. september
13 Deadline: 8. oktober kl. 14.00
Udkommer 18. oktober
14 Deadline: 5. november kl. 14.00
Udkommer 15. november
15 Deadline: 2. december kl. 14.00
Udkommer 13. december

13990

NYHED

Spansk

Temalæsning
på A- og
B-niveau

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul

Retratos latinos en
California

6EEBOOFMTFTTFLSFUS4BOOF-VOE0MFTFOGSB3ZCOFST(ZNOBTJVN))9GPSUMMFSPNTJOFFSGBSJOHFS
NFE-FDUJP&LTBNFOTNPEVM

Retratos latinos en California af Ulla Ringgaard og
Aase Kledal handler om indvandrere fra Mellemog Sydamerika, som søger nordpå og bosætter
sig i Californien. Bogen indeholder en række interviews med især unge latinoer, en litterær tekst og
to sagprosatekster samt tre sange. Retratos latinos
en California er rigt illustreret og har et væld af
opgaver bl.a. oversættelser, indsætningsøvelser,
ordforrådsøvelser og webbaserede øvelser.

Kr. 169,ex moms

Bogen er velegnet til ﬂerfagligt samarbejde mellem
engelsk, spansk, samfundsfag, billedkunst og historie
og kan give inspiration til SRP eller AT-forløb.

Andre titler i serien:
Målgruppe: Fra 2.g og tilsvarende niveauer.

Se uddrag af bogen på
gyldendal-uddannelse.dk

Retratos chilenos
Nuevos retratos
Nuevos retratos – cd
Retratos de Guatemala
Retratos cubanos

kr. 185,kr. 170,kr. 530,kr. 170,kr. 170,-

w7JTUBSUFEFNFEBUCSVHF-FDUJPJFGUFSºSFU
  NFO J ºS FS GSTUF HBOH WJ CFOZUUFS
-FDUJP &LTBNFOTNPEVM 7J IBS ISU GSB
BOESF  BU EFU TLVMMF HSF QMBOMHOJOHFO
OFNNFSF TBNU  BU FMFWFS PH MSFSF NFE
GPSEFM LBO TF EFSFT FLTBNFOTBLUJWJUFUFS
EJSFLUF J -FDUJP %B TZTUFNFU FS IFMU OZU
GPSPT IBSEFSWSFUNFHFU WJTLVMMFMSF
GSB CVOEFO %FS FS OZF CFHSFCFS  EFS HS
TJH HMEFOEF PH OZF BSCFKETNFUPEFS
+FHGMFSNJHEPHPWFSCFWJTUPN BUEFUWJM
CMJWF NFHFU OFNNFSF OTUF ºS /V TUPMFS
KFH Qº TZTUFNFU PH EB FO EFM BG QMBOMH
OJOHFOGPSFHºSBVUPNBUJTL FSEFSJLLFMJHF
TºNFHFUNBOTLBMUOLFPWFS
,PNNVOJLBUJPOFO NFE 67. HFOOFN
-FDUJPFSHºFUGPSIPMETWJTTNFSUFGSJU

0QTUºS EFS GFKM  LBO NBO TF  IWBE ºSTBHFO
UJMGFKMFOFS%FUFSWJJLLFWBOEUUJM%FUHS
EFUOFNNFSFGPSPTBUSFUUFGFKMFOPHFMMFST
LBO KFH OVNNFSFU UJM -FDUJP TVQQPSU %FU
HJWFSFOGPSNGPSUSZHIFE BUTVQQPSUFOTFS
EF TBNNF TLSNCJMMFEFS TPN PT  OºS WJ
LPOUBLUFSEFN
%FUIBSWSFUFOSJHUJHQPTJUJWPQMFWFMTFBU
CSVHFFLTBNFOTQMBOMHOJOHTQSPHSBNNFUJ
-FDUJP&LTBNFOTNPEVM TFMWPNEFUJTUBSUFO
WBS PWFSWMEFOEF .BO LBO TF MFEJHF
EBHF PH LPOnJLUFS  OºS NBO MHHFS TJO
FLTBNFOTQMBO J FLTBNFOTQMBOMHOJOHT
QSPHSBNNFU %FSVEPWFS FS EFU QSBLUJTL 
BU %*0 QSWFIPME BVUPNBUJTL CMJWFS TBU Qº
EBHF PH MBHU J LEF  OºS QSWFVEUSLLFU
JOEMTFT

5JEMJHFSF IBS WJ MBHU WPSFT FLTBNFOTQMBO
QºFUTUZLLFQBQJS%FUIBSJEFUIFMFUBHFU
TQBSFU PT GPS NFHFU QBQJSBSCFKEF BU CSVHF
-FDUJP&LTBNFOTNPEVM
0WFSPSEOFU IBS -FDUJP &LTBNFOTNPEVM
MFWFU PQ UJM WPSFT GPSWFOUOJOHFS %FS FS
BMUJE TNºUJOH TPN LBO GPSCFESFT  NFO Tº
LPOUBLUFS WJ -FDUJP TVQQPSU  TPN LPNNFS
NFEFOBMUFSOBUJWMTOJOHPHOPUFSFSWPSFT
GPSTMBHUJMGPSCFESJOHFS
+FH WJM BOCFGBMF -FDUJP &LTBNFOTNPEVM UJM
BOESF4LFSEFSOESJOHFSJFLTBNFOTBLUJ
WJUFUFSOFLBOMSFSFPHFMFWFSTFEFUNFE
EFU TBNNF PH HFOFSFMU GºS NBO FU NFHFU
TUSSF PWFSCMJL  OºS NBO IBS MSU TZTUFNFU
BULFOEFw

Opbygningen af Lectio
Grundmodul

Elevmodul

Studiemodul

Eksamensmodul

Time-fagmodul

t4LFNBFS

t'SBWS

t%PLVNFOUFS

t*OECFSFUOJOHFS

t7BMHGBHTUJMNFMEJOH

t5JNFSFHOTLBC

t,BSBLUFSFS

t#FTLFEFS

t1MBOMHOJOH

t)PMEQBLOJOH

t-SFSMO

t4QSHFTLFNBFS

t(SVQQFS

t4LFNBWJTOJOH

t5JNFGBHGPSEFMJOH

t#PHEFQPU

t,POTVMUBUJPOFS

t4UVEJFQMBO

t#FWJTFS

t4LFNBMHOJOH

*TLPMFºSFUBOWFOEFT-FDUJPBGTLPMFS IWPSBGIBSWBMHUBUCFOZUUF-FDUJP&LTBNFOTNPEVMUJMBUHFOOFNGSFFLTBNFO4FNFSFQºXXXMFDUJPEL
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Matematik

Med Hvad er matematik? oplever eleverne, at
matematik er vedkommende og relevant, og
de indser, hvor stor en rolle matematik spiller i
deres liv.
GYMNASIESKOLEN

(16908· BureauLIST.dk) GYM12 · 2012

Eleverne vil opdage
matematikken
Hvert kapitel indledes med fortællinger, hvor
matematik har spillet en rolle i nutiden såvel
som i fortiden, og der afrundes med en række
forslag til projektoplæg.
Den matematiske teori er grundigt behandlet.
Hele lærebogssystemet bygger på en omfattende anvendelse af matematiske værktøjsprogrammer og demonstrerer både en formelbaseret og en eksperimenterende tilgang
til problemerne.
Til hver grundbog følger
en licens
licen
ns til
t i-bogen.
License
ng
Licensen
gælder hele
studietid
de
studietiden.

”DA JEG SLAP

NYHED

STYRINGEN”

B-bogen
udkommer til
skolestart 2012

og fem andre historier om den første gang …
#10  2012
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