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Program for Lærerloungen på Ungdommen Folkemøde 2016 
 

 Torsdag den 8. september Fredag den 9. september 
 

09.00-9.30 ARRANGEMENT PÅ HOVEDSCENEN ARRANGEMENT PÅ HOVEDSCENEN  
 

10.00-11.00 MORGENKAFFE, GYMNASIEREFORM OG NED-
SKÆRINGER 
 
Lærerloungen åbner med morgenkaffe, crois-
santer og debat om den nye reform af gymnasi-
erne i en tid med store nedskæringer. GL’s for-
mand Annette Nordstrøm Hansen fortæller om 
reformen fra et lærerperspektiv – og om hvilke 
konsekvenser for gymnasieuddannelserne hun 
ser.  
 
Annette inviterer lærere til dialog om imple-
menteringen af reformen, om lærernes lokale 
erfaringer og arbejde mod de bebudede ned-
skæringer i 2017 samt om lærerfællesskab i en 
tid med store forandringer i gymnasiesektoren.  
 

PERFORMANCE I UDDANNELSESSAMFUNDET 
 
Jonas Lieberkind & Jens Christian Nielsen, lektorer på 
DPU, inviterer til to miniforedrag og samtale om nuti-
dens generation af unge. Unge oplever at have ansvar 
for deres liv som et projekt og krav om at kunne per-
forme uddannelsesmæssigt, socialt og personligt. 
Mange unge formår at håndtere og balancere presset, 
men der er også unge, for hvem forventningerne er 
svære at indfri.  
Jonas og Jens Christian vil i deres oplæg tegne et por-
træt af ungdomslivet og de betingelser, det sætter for 
unges trivsel, demokratisering og samfundsdeltagelse. 
Oplæggene vil ligge op til at drøfte, hvordan voksen-
verdenens institutioner positivt kan medvirke til at ru-
ste unge til bedre at kunne håndtere uddannelsessam-
fundets forventninger om performance. 
 

11.30-12.00 ARRANGEMENT PÅ HOVEDSCENEN  ARRANGEMENT PÅ HOVEDSCENEN  
 

12.30-13.30 KARRIERELÆRING I GYMNASIET - MOTIVATION, 
OVERGANGE OG ALMENDANNELSE 
 
Karrierelæring er et af kompetencemålene i 
gymnasiereformen. Elevernes karrierekompe-
tencer skal styrkes, og karrierelæring skal indgå 
i relevante læreplaner og tilpasses uddannel-
sernes 5 profiler. På workshoppen bliver du klo-
gere på, hvad karrierelæring er - og ikke er - og 
på hvordan karrierelæring kan indgå i den dagli-
ge undervisning. Du får også styrket dine red-
skaber til at arbejde med karrierelæring i fagene 
og til at ruste elever til træffe vigtige valg om 
uddannelse og arbejde. Caroline Vogelius Wie-
ner er projektleder på Ørestad Gymnasium og 
fortæller om centrale erfaringer, cases og resul-
tater med karrierelæring. Hun byder op til dia-
log og samtale om karrierelærings potentialer 
på tværs af skoler og fag.  
 

FREMTIDENS UNGEARBEJDSMARKED   
 
Det danske og globale arbejdsmarked er under mar-
kant forandring - især for de unge. Kontraktansættel-
ser, kort- og deltidsansættelser og honorarer i stedet 
for faste stillinger er en stigende tendens. Både for 
unge med korte og længere videregående uddannel-
se. Lektor Janne Gleerup fra RUC giver en tour de for-
ce i omvæltningen af arbejdsmarkedet og betydnin-
gen for unges socialisering i uddannelsessystemet og 
på arbejdsmarkedet, samt hvilke betingelser for delta-
gelse og engagement i samfundet det usikre og pres-
sede arbejdsliv giver.  
Hun inviterer til debat om, hvordan lærere, vejlede-
re og andre voksne kan understøtte de unge til at 
håndtere udsigten til et arbejdsliv, der er meget an-
derledes end deres forældres.  
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15.00-17.00 ARRANGEMENT PÅ HOVEDSCENEN  ARRANGEMENT PÅ HOVEDSCENEN  
 

15.30-16.30/ 
15.15-16.30 

GYMNASIERNE SOM EN PLATFORM FOR DIGI-
TAL SEKSUEL MOBNING? 
(Starter 15.30) 
 
Foråret har fyldt aviserne med historier om sek-
suel mobning på nettet – med nøgenbilleder og 
sexvideoer af gymnasiepiger, der byttes og de-
les på nettet. Derfor vil undervisningsministeren 
sammen med ledere, lærere og elever udforme 
et etisk kodeks, som skal hjælpe skoler med at 
tackle sexmobning.  
Helle Raabøl Hansen, ekstern lektor på DPU og 
en af landets førende forskere i mobning, åb-
ner debatten om lærernes og skolernes rolle og 
om, hvordan voksne kan gebærde sig etisk over-
for de unge uden at være moralsk dømmende. 
Hun fokuserer i sit oplæg både på ruskultur og 
fester med seksuelt ladede ritualer samt på 
hacking og seksuel mobning på nettet. 
 

MUSIK, GYMNASIEREFORM OG NEDSKÆRINGER 
(Starter 15.15) 
 
Vi lukker lærerloungen med maner og inviterer til de-
bat om den nye reform af gymnasierne krydret med 
lækker musik fra lærerbandet ’Recreation’ fra Frede-
riksberg Gymnasium. GL’s formand Annette 
Nordstrøm Hansen fortæller om reformen fra et læ-
rerperspektiv – og om hvilke konsekvenser for gymna-
sieuddannelserne hun ser.  
 
Annette inviterer lærere til dialog om implementerin-
gen af reformen, om lærernes lokale erfaringer og ar-
bejde mod de bebudede nedskæringer i 2017 samt 
om lærerfællesskab i en tid med store forandringer i 
gymnasiesektoren.  
 
Fra kl. 16.00 kan du opleve ’Recreation’. 
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