
 

PS-møde den 09. november 2021

PS-mødet afholdes tirsdag den 09. november 2021 kl. 10.00 - 16.00, i GL´s mødelokale på 1. sal.

Dagsorden

1. Velkomst.

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden.

 

3. Tema: Tiltag der kan tiltrække nye medlemmer.

Drøftelse og erfaringsudveksling om, hvad foreningerne har gjort for at være attraktive for nye (og gamle)
medlemmer.

4. Synliggørelse af faglige foreningers arbejde.

Opfølgning og diskussion:

Status fra gruppen, der arbejder med synliggørelse af de faglige foreningers arbejde - herunder
henvendelsen til lederforeningerne.

5. Evaluering af gymnasiereformen.

Opfølgning og drøftelse: Evaluering af gymnasiereformen - herunder det nye SRP/SOP.

6. Erasmus+

 Oplæg og dialog: en repræsentant fra Uddannelses- og Forskningsministeriet vil fortælle mere om
mulighederne i Erasmus+

7. Adgang til digitalt materiale.

 

Orientering og opfølgning: Adgang til mediearkiv- herunder Infomedia.

8. POV.

Drøftelse:

Annegrethe Felter Rasmussen fra POV (non-profit medie) besøger PS mhp. en drøftelse af, hvordan POV
bedst kan udvikle undervisningsmateriale til blandt andet gymnasiesektoren.

Bilag: Kort og godt om POV og POV STUDY 2021

9. Eventuelt.



 

10. Fremtidig mødeaktivitet - herunder næste mødedato (forår 2022)

 



Kære deltagere i Pædagogisk Samarbejdsudvalgs møde den 9. november, 

 

Jeg glæder mig til at møde jer og høre mere om, hvad I har brug for i jeres undervisning.  

Til brug for mødet sender jeg jer et oplæg i to dele, så det er nemmere for os at bruge tiden 

effektivt. Det første er til jer, der måske ikke kender mediet - gå endelig bare ind og læs med på 

www.pov.international 

 

Det næste handler lidt om POV STUDY, hvor vi meget gerne vil have jeres input. Vi bilder os 

ikke ind, at vi har opfundet nogen dyb tallerken. Men vi håber, at et års intenst forarbejde med 

møder ude på så mange gymnasier som muligt, hvor vi vil tale med både lærere og elever, kan 

gøre os i stand til at udvikle et brugbart produkt, som I vil kunne bruge fra skoleåret 2022. 

 

Alt godt 

 

Annegrethe Rasmussen, chefredaktør, POV. 

 

 

POV International 

 

POV International – i daglig tale blot kaldet POV (udtales: pe – o – vé) blev dannet 1. februar 
2016 ud fra en grundlæggende undren over de etablerede/gamle medier i Danmark og en 
lyst til at gøre tingene anderledes. Noget af det, der undrede os, var: 
 
1. Stort set alle nationale, private medier – især papirmedier/aviser - taber penge på 

journalistikken og deres betalende abonnenter bliver ældre og ældre. 
 

2. Unge vil ikke betale for traditionelle nyhedsmedier (men gerne betale for 
film/underholdning og til en vis grad musik) og er vant til, at nyheder er noget, man 
finder online og at de er gratis. 
 

3. Alligevel har de eksisterende medieledelser - af frygt for at miste deres ”hele/dyre/gamle 

abonnenter” - blokeret for den oplagte løsning med en ”mikrobetalingsmodel” (nogen gange 

kaldet Spotify for News), hvor man kan købe enkelte artikler eller følge enkelte journalister. 

 
4. Mange voksne mennesker søger faktisk viden, overblik og indsigt, men har ikke råd til 

de gamle medier eller er kørt træt i en kværnende/larmende nyhedsstrøm. 
 

5. Loyale læsere, der betaler for traditionelle medier, deler sig op efter meninger, 
geografi eller interesser: Det har betydet en politisering af de gamle medier som mere og 

mere taler til abonnenter, der er forsamlede i siloer/osteklokker/ekkokamre. Det kan være 

”folkeskolelærerne til venstre for midten” i Politiken, de ”selvudråbte intellektuelle” i 

Information og Weekendavisen, ”de privatansatte og cheferne i erhvervslivet”, som læser 

Børsen og Finans (eller i mindre grad Mandag Morgen, Økonomisk Ugebrev etc.), 
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”borgerlige i Jylland”, der læser JP.  

 
6. Samtidig er de lokale medier blevet svækkede eller endt som rene reklamesøjler for lokale 

virksomheder. 

 
7. Mennesker uden mange penge eller udenfor ”mainstream Danmark” – fattige, 

studerende, indvandrere, marginaliserede, mange pensionister, mennesker der er 
handikappede, på sociale ydelser eller psykisk udsatte etc. bruger slet ikke 
traditionelle medier. 
 

8. Mange mennesker i ”Udkantsdanmark” finder de traditionelle medier kedelige eller 
”københavner-fikserede” 

 
Konklusionen, vi drog, var, at de eksisterende medier har tabt forbindelsen til borgerne, de skaber ikke 

megen mening for deres læsere (’ingen bonding’) og derfor falder oplaget og lysten til at betale 

(naturligvis også som nævnt fordi alle på nettet, især via sociale medier er blevet vant til at få nyheder 

og analyser af nyheder gratis). Andre behov man måtte have for at læse – f.eks. længere essays eller 

litteraturkritik, anmeldelser, underholdning, sport etc. - kan også i vidt omfang læses online uden at 

betale. 

 

POV er drevet af et ønske om at skabe et digitalt dansk medie af høj kvalitet uden betalingsmur 

eller tvungne abonnementer 

 

Der er (mindst) 3 gode argumenter for ikke at have en betalingsmur:  

 

a. Deltagelse i samfundet.  

I et levende demokrati er det essentielt at alle borgere – uanset betalingsevnen – har 

mulighed for at ytre sig og komme til orde og få ”vitaminer til samfundsdebatten”. Her 

er god journalistik vigtig, og den skal ikke være forbeholdt bestemte grupper. Det giver 

et opsplittet samfund, når visse grupper er helt uden medieadgang. Mange – især de 

virkelig dårligt stillede – kan på ingen måde genkende sig selv og deres virkelighed i 

mediernes historier. 

 

b. Det praktiske/irriterende  
For stort set alle (ud over de få abonnenter) er det irriterende, når man ikke kan dele med 

venner eller på sociale medier, fordi de ligger bag en betalingsmur.   

Mange har mistet lysten til at abonnere på ét medie og  

 

c. Ekkokamre ødelægger demokratiet. 

Se også punkt 5 ovenfor. Ekkokamre er ikke bare usunde for demokratiet, fordi man 

hele tiden bekræftes i egne holdninger; de kan faktisk på sigt helt underminere det, som 

vi f.eks. har set i USA, hvor rigtig mange kun læser/ser/lytter til medier, de i forvejen er 

enige med. Her er det endt med, at man ikke engang kan blive enige om, hvordan 

virkeligheden ser ud længere – f.eks. hvem der vandt præsidentvalget eller om 



coronavirus er farlig. Det griner mange ad i Danmark, men tendensen er desværre, at 

udviklingen i USA har det med at komme til Danmark nogle år senere.  

 

 

POV tilbyder et svar som et skarpt og uafhængigt digitalt medie  

 

I POV skriver vi ikke ledere, vi ”mener” ikke noget og er uafhængige af økonomiske eller politiske 

interesser. Vi ønsker at formidle saglig, ordentlig og velresearchet journalistik på den ene side og på 

den anden side også være et levende tilbud om en aktuel platform med debatstof, underholdning, sport, 

kommentarer, klummer, anmeldelser, essays og serier.  

 

Vi giver også plads til læserne selv i langt højere grad end i de traditionelle medier. Mange af vores 

gæsteskribenter er selv læsere af mediet. Det gør vi under vores slogan: ”I morgendagens medie er 

ordet også dit”. Så hvis du har noget på hjerte, og ved noget om et emne, kan du komme til orde i POV. 

Vi har også en podcast-sektion, som er under kraftig udbygning. 

 

Kort og godt følges POV i dag af 65.000 mennesker på sociale medier (Facebook, Instagram, 

LinkedIn og Twitter).  

Vi læses af mellem 150.000 – 200.000 mennesker om måneden med over 500.000 sidevisninger 

Vores ”kernelæser” bor i en stor eller mellemstor by i Danmark og er mellem 35-65+ - ca. 15 % af 

læserne er under 30.  

POV Weekend holdes af lige under 10.000 mennesker (der har tilmeldt sig nyhedsbrevet). Det er 

vores mest populære tilbud om en moderne digital weekendavis, der kommer ind ad din digitale 

postbakke (din e-mail) hver fredag morgen kl. 08:00. 

Man kan tilmelde sig POV Weekend her: https://international.us17.list-

manage.com/subscribe?u=e8d317ffbe1553f3227b39708&id=4fa0ce42cb 

 

POV’s redaktion tæller en række af de dygtigste journalister i Danmark. Man kan finde redaktionen og 

skribenterne her: https://pov.international/redaktion-pov/ 

  

Og så er der POV STUDY 

 

POV STUDY er et projekt, som POV har modtaget 2 millioner kr. til at udvikle fra Medienævnets 

Innovationspulje. Målet er at POV i et nært samarbejde med danske gymnasielærere fra alle 

fagområder og med input fra eleverne vil udvikle materiale bygget på POV’s artikler til brug i 

undervisningen i gymnasieskolen. 

 

Det er ingen hemmelighed, at uddannelsessektoren er presset på penge og at lærerne er ekstremt 

pressede på tid. Eftersom alle kan læse med i POV uden betalingsmur, er vores aktuelle artikler nemme 

at bruge til undervisning i forvejen og vi har observeret at mange gymnasier bruger os allerede. 

Antallet af lærere, der bruger stof fra POV er steget yderligere efter uddannelsessektorens 

forhandlinger med Infomedia brød sammen 

 

Men det nye, som POV STUDY ønsker at gøre, er at udvikle egentlige undervisningsforløb i form af 

færdige pakkede og parate (og aktuelle) ‘pakker’, der passer med bekendtgørelsen og som kan bruges 
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skræddersyet i forskellige fag på forskellige niveauer på alle gymnasieskolens klassetrin. Det er altså 

langt mere end ”bare artikler” og de forskellige forløb udvikles via uddannede gymnasielærere i et 

samarbejde med POV’s konsulenter og journalister/redaktører. 

 

POV STUDY vil ligge på et lukket site, hvor institutionen betaler et årsabonnement og så kan lærere og 

elever logge ind.  

 

Vi har oprettet et gæste-login som kan bruges til præsentation overfor potentielle kunder: 
user: povstudy 
password: POV#Study#Preview%2021%  
 
Man logger ind her: https://pov.international/wp-login.php 
 

Hvis man logger ind på dashboardet, kan man se tre  eksempler på ”prøveforløb”, som vi har lavet i 

hhv. historie, samfundsfag og psykologi. Dette for at vise ”skelettet” men det er altafgørende for os, at 

vi lytter til lærerne og lærer af jer. Vi ved, at I ved mest. Dette er også formålet med mødet 9. 

november.  

 

De tre eksempler på forløb kan (når man er logget ind) ses her: 

 

 
 

I kan logge direkte på med disse adresser (som logget ind): 

 

Historie, 1, 2 og 3. g: https://pov.international/study/danmark-og-kolonitiden/ 

Samfundsfag (C niveau): https://pov.international/study/identitet-ligestilling-og-me-too/ 

Psykologi (C niveau): https://pov.international/study/opdragelsens-betydning/ 

 

Jeg glæder mig til at tale med jer. 

 

Annegrethe Rasmussen 
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