
REFERAT

PS-møde 16. september 2019
Deltagere: Ann Christine Madeleine Leturgie, Anne Nielsen, Bodil-Marie Ellerup Gade, Charlotte Møller Jensen, Christine Brænder
Almstrup, Jette Selvig Juel, Jytte Melin, Kamilla Salzinger, Kirsten Falkesgaard Slot, Line Højgaard Porse, Lisbeth Benedikte
Jørgensen, Lone Andersen, maren miltersen pilgaard, Mette Wolfhagen Linnebjerg, Mikael Busch, Mikkel Reinholdt Rønne, Morten
Bayer, Peter Hall, Peter Madsen, Peter Ruby Schmidt, Signe Schou, Susanne Brandbyge Nielsen, Søren Hein Christiansen, Tomas
Kepler, Ulla Pia Zinn Ohrt, Ursula Gabriel Holst, Bodil Aase Frandsen Schmidt, Nikolaj Melander, Lars Henriksen, Malene Vibe
Schouw (G), Hanne Gottliebsen (G), Hanne Jakobsen, Rikke Ane Katrine Saarup Gade Johansen (G), Astrid Olander (G) 
 

1. Velkomst
v/formand for Pædagogisk Samarbejdsudvalg Jytte Melin. 
 
Referat:
PS’ formand Jytte Melin (Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening) bød velkommen til mødet og præsenterede PSFU.
GL’s sekretariat benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på, at det af praktiske hensyn er nødvendigt at tilmelde sig PS-møderne.
Tilmelding sker ved at følge et link i mødeindkaldelsen.
Hvis foreningernes almindelige repræsentant i PS ikke kan deltage i et møde, er det muligt at sende en vikar, som dog skal tilmelde sig efter
samme procedure som normalt og give besked til kd@gl.org 
GL dækker transportudgifter i forbindelse med møderne, forudsat at GL’s retningslinjer for rejseaktivitet er fulgt. Retningslinjerne kan ses
her: https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/Retnings.aspx

2. Godkendelse af referat
Hvis der inden mødestart ikke er foreslået ændringer i referatet fra den 24. januar 2019, anses det som godkendt. 
 
Referat:
Referatet blev godkendt.

 

3. Godkendelse af endelig dagsorden
 
 
Referat:
Formand for PS Jytte Melin gennemgik dagsordenen.
Et enkelt punkt om GL-E’s rammer for administration af de faglige foreningers kurser blev tilføjet dagsordenen under pkt. 13
(Eventuelt)

 

4. Orientering om uddannelsespolitisk udvikling siden sidst
v/Gitte Grønnemose Butler
 
Status på forskellige igangsatte undersøgelser og ekspertgruppeprocesser. 
 
Referat:
Morten Bayer (konsulent, GL’s uddannelsespolitiske afdeling) orienterede (jf bilag 1). Orienteringen blev suppleret af Peter Hall
(uddannelsesudvalget, GL), der fortalte om reformimplementeringen på hf. Tomas Kepler (formand, GL) uddybede med GL's
politik om elevfordeling og ændringer af taxametersystemet.
Læs i øvrigt mere om GL’s politik på de to områder her:
Elevfordeling: https://www.gl.org/detmenergl/Sider/Styringafudbudkapacitetogelevfordeling.aspx
Taxameter: https://www.gl.org/detmenergl/Sider/taxameter.aspx

 

5. Censorer til skriftlige prøve
Opfølgning på drøftelser om SRP/SOP-censur under sidste møde. 
 
Referat:
GL’s sekretariat orienterede kort om ændringerne i forbindelse med SRP/SOP.

Der var blandt PS-medlemmerne en bekymring for det, der opfattes som uklare krav til opgaven og risikoen for en underminering
af den nationale standard.
PS opfordrede GL til at hjælpe medlemmerne og tillidsrepræsentanterne med at håndtere udfordringerne.
Det blev bemærket, at GL i foråret udsendte informationsmateriale om ændringernes konsekvenser samt anbefalinger til

https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/Retnings.aspx
https://www.gl.org/detmenergl/Sider/Styringafudbudkapacitetogelevfordeling.aspx
https://www.gl.org/detmenergl/Sider/taxameter.aspx
https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/Retnings.aspx
https://www.gl.org/detmenergl/Sider/Styringafudbudkapacitetogelevfordeling.aspx
https://www.gl.org/detmenergl/Sider/taxameter.aspx


håndtering af dem. Materialet kan hentes her:
https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20og%20svar%20om%20SRP%20og%20SOP.pdf
GL rejser spørgsmålet om den nationale standard i ministeriets reformfølgegruppe.

Under drøftelserne blev der henvist til det sidste nummer af Gymnasieforskning, som er et temanummer om de store skriftlige
opgaver.

 

6. Årsprøver og terminsprøver efter reformen
Gensidig orientering og afdækning af eventuelle problemer. 
 
Referat:
PS gav ikke udtryk for væsentlige problemstillinger i relation til års- og terminsprøver efter reformen.

 

7. Orientering om det nye EMU
v/bl.a. Lars Due Arnov 
 
Referat:
Lars Due Arnov (Gymnasiekonsulent og EMU projektleder, CFU) og Stefan Emkjær (STUK) orienterede om det nye EMU og
opfordrede de faglige foreninger til at skrive vedr. materiale, som de finder velegnet til publicering på emu.dk – fx materiale fra
udviklingsprojekter.
Det kan ikke garanteres, at tilsendt materiale lægges op, idet det altid skal flugte med de redaktionelle retningslinjer og
skabeloner for indhold (jf. https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Redaktionelle%20retningslinjer%2007.06.2019.pdf)  – og
ikke mindste være på linje med Børne- og Undervisningsministeriets indsatsområder.
Tilsendt materiale underlægges desuden altid en redaktionel proces før det evt. publiceres.
Se præsentationen i bilag 2.

Skriv til:
Lars Due Arnov: lada@kp.dk 
Stefan Emkjær: stefan.emkjaer@stukuvm.dk 

 

8. Besøg fra Gymnasieskolen
Gymnasieskolens chefredaktør Morten Jest besøger PS til en drøftelse af, hvordan fagbladet og de faglige foreninger kan bruge hinanden. 
 
Referat:
Morten Jest (chefredaktør, Gymnasieskolen) fortalte om bladets kontakt med de faglige foreninger og de tilbud om
kommunikationskanaler, som foreningernes repræsentanter kan gøre brug af - fx at være blogger på gymnasieskolen.dk eller
anmelde relevante fagbøger.

 

9. Status og drøftelse i forhold til tværfaglighed/flerfaglige forløb i reformklasser
- en opfølgning på drøftelse under sidste møde.
 
Erfaringsudveksling og drøftelse af eventuelle problemstillinger. 
 
Referat:
Det lader til at være meget skoleafhængigt hvordan, hvor meget og hvor gennemtænkt det tværfaglige arbejde foregår ude på
skolerne. Nogle steder er der udførlige progressionsplaner - andre steder virker det mindre overvejet. Disse steder præges det
tværfaglige arbejde af tilfældigheder, fordi dem, der har tid i porteføljen, kommer til at stå i spidsen for de tværfaglige projekter.
Planlægningslederen eller skemalæggeren bliver dermed let dem, der indirekte definerer indhold i de tværfaglige forløb.
PS gav udtryk for, at der nogle steder er behov for afklaring i forhold til de krav der stilles til det tværfaglige, mens man andre
steder sætter pris på de relativt frie rammer.

På det erhvervsgymnasiale område var der meldinger om, at tværfagligheden var sat mange år tilbage. Det store problem her er
de stramme bindinger til 7 forløb, hvilket betyder, at al spontanitet får svære kår.

 

10. Status på PS' arbejde med synliggørelse af foreningsarbejdet
Arbejdsgruppen, der blev nedsat under sidste møde, vil orientere om status på arbejdet. 
 
Referat:

https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20og%20svar%20om%20SRP%20og%20SOP.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Redaktionelle%20retningslinjer%2007.06.2019.pdf
https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/Sp�rgsm�l og svar om SRP og SOP.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Redaktionelle retningslinjer 07.06.2019.pdf


En del medlemmer af arbejdsgruppen deltog ikke i mødet, men Maren Miltersen Pilgaard (Dansklærerforeningen) orienterede om
arbejdsgruppens resultater.
Det var en udbredt holdning blandt PS-medlemmerne, at der skal gøres et stykke arbejde i forhold til at minde rektorerne om, at
det er de faglige foreninger, der tilbyder relevant og sektorspecifik videre-/efteruddannelse for lærerne, efter de har været på
fagdidaktiske kurser i forbindelse med pædagogikum.

Arbejdsgruppen blev opfordret til at tage kontakt til rektorer, der tidligere har været aktive i de faglige foreninger og evt. kunne
bruges som forbindelsesled mellem de faglige foreninger og lederforeningerne.
Arbejdsgruppen er i færd med at forfatte et brev med henblik på at kontakte rektorerne direkte. Det er også ønsket at mødes med
rektorerne direkte og fortælle om arbejdet og udfordringerne – det kunne evt. ske til fx Danske Gymnasiers årsmøde.
GL’s sekretariat tilbød at være behjælpeligt med kontaktinformation til de relevante lederforeninger.

Peter Ruby Schmidt (Idéhistorielærerforeningen), Christine Brænder Almstrup (Biotekundervisere i Danmark, stx og htx), Bodil
Aase Frandsen (Engelsklærerforeningen stx og hf) trådte ind i arbejdsgruppen.

 

11. Næste møde
Fastlæggelse af dato. 
 
Referat:
Det næste møde i PS blev planlagt til tirsdag den 31. marts 2020.

Enkelte PS-medlemmer opfordrede til, at man afsøgte muligheden for at afholde fx hvert andet PS-møde i Jylland.
GL’s sekretariat undersøger mulighederne og økonomien i en sådan ændring.

 

12. Valg til formandskab af PS
Den siddende formand, Jytte Melin, går af, og PS skal vælge en ny formand blandt sine medlemmer. 
 
Referat:
 
Maren Miltersen Pilgaard fra Dansklærerforeningen tiltrådte som ny formand for PS indtil næste valg, der – i henhold til
vedtægterne for PS – afholdes på det første møde i 2020.

Den afgående formand træder også ud af PS’ forretningsudvalg (PSFU). Lone Andersen fra Kemilærerforeningen træder ind i PSFU
indtil næste valg.

PSFU består således af:

Peter Hall – GL’s hovedbestyrelse
Maren Miltersen Pilgaard (formand) – Dansklærerforeningen
Lone Andersen – Kemilærerforeningen
Bodil Aase Frandsen – Engelsklærerforeningen
Signe Breinholt Schou – Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HF

PS-medlemmerne opfordres til at kontakte PSFU, hvis de har ønsker til de kommende møders dagsorden.

 

13. Eventuelt
 
 
Referat:
GL-E’s kursusadministration
Enkelte faglige foreninger har oplevet udfordringer i forhold til begrænsningerne i GL-E's kursusadministration.
Det blev oplyst, at GL-E’s nuværende system ikke kan opfylde alle ønsker til funktionalitet. De faglige foreninger blev opfordret til
at kontakte GL-E, hvis der er konkrete ønsker til en udvidelse af mulighederne i forhold til kursusadministrationen. Eventuelle
systemændringer kan således tage udgangspunkt i de reelle behov.

Bilag 1: Uddannelsespolitik siden sidst – 16. september 2019
Bilag 2: Den nye emu – CFU, Børne- og Undervisningsministeriet

 



PS-møde 16. september 
2019 

Uddannelsespolitisk overblik 
- siden sidst (januar 2019) 

== MØDE PS-møde 16. september 2019 == PUNKT 4 Orientering om uddannelsespolitisk udvikling siden sidst == BILAG 1 



NY REGERING – NYT UDDANNELSESPOLITISK FOKUS 

 ”Vi skal satse på uddannelse” – blandt syv hovedoverskrifter 
 Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet 
 Folkeskolen: 

 Nytænke anvendelsen af tests – herunder nationale tests 
 Afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og styrke vejledningen 

 Stærkt fokus på at fremme trivsel og mindske ”præstationskulturen” – herunder en 
vurdering af, om: 
 Karakterer skal fylde mindre i uddannelsessystemet 
 Karakterskalaen skal ændres 
 Andre prøveformer skal indføres 
 Optagesystemet skal ændres 

 Afskaffelse af uddannelsesloftet 
 Geografisk spredning af uddannelsesmuligheder – herunder hjælp til lukningstruede VUC’er 

 
 



MINISTERENS FØRSTE TILTAG 

 Optagelsesregler til gymnasieuddannelserne 

 Regler for fraværsregistrering skal ændres – møde aftalt med interessenter 

 

 Forventninger til det, der kommer: 

 Karakterer – hvordan og hvor mange? 

 Optagelse til gymnasiale uddannelser – mod et mere enkelt system 

 Taxameter 

 Elevfordeling – der er lagt op til mere styring. 

 Socialdemokraterne foreslår loft på max. 30 % med anden etnisk baggrund end dansk 

 Ekspertgruppe skulle være færdig inden sommer 2019, men anbefalinger er ikke offentliggjort 
 

 



REFORMIMPLEMENTERING 

 National elevtrivselsmåling 
 Udviklet i 2017, stoppet pga. dataetiske 

overvejelser og sat i gang igen i efterår 2018 
 Udvalgte resultater: 

 82 procent af eleverne har svaret ”helt enig” (5 på skalaen) eller ”delvist enig” (4 på skalaen) på 
spørgsmålet ”Er du glad for at gå i skolen” (gennemsnit 4,1). 

 Eleverne trives bedst i forhold til indikatoren ’mobning’, som ligger på 4,7, mens de trives dårligst 
på indikatoren ’pres og bekymringer’, som ligger på 2,7. 

 Halvdelen af elever svarer, at de ”tit” eller ”meget tit” føler sig pressede på grund af karakterer. 
 Når det gælder følelsen af pres på grund af egne krav og forventninger til skolearbejdet, føler 

næsten 70 procent af pigerne sig ”tit” eller ”meget tit” pressede, mens det gælder for knap 50 
procent af drengene. 

 Over 30 procent af eleverne har af forskellige årsager seriøst overvejet at ”droppe ud” af skolen. 
 Der er ikke nogen større forskel på hvordan eleverne på de forskellige gymnasiale uddannelser 

trives i forhold til indikatorerne. 

 
 
 
 



REFORMIMPLEMENTERING 

 Undersøgelse af udviklingen i det faglige niveau 

 Maj 2018: Undersøgelse af ”intenderet faglighed”  Ny undersøgelse af 
”implementeret og tilegnet faglighed”  SDU undersøgte 

 Undersøgelse afleveret i foråret 2019. Ingen dato for offentliggørelse 

 Intet nyt fra Råd om Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser 

 



REFORMIMPLEMENTERING 

 Grundforløbet 

 3. delrapport i følgeforskningen konkluderede bl.a. at der var visse problemer 
med grundforløbet (oplevelse af meget komprimeret forløb) 

 Udgivelse fra EVA med inspiration til grundforløb 
 Fokus på at hver 3. lærer ikke føler sig klædt på til at hjælpe eleverne 

 med valg af studieretning 



NYE PRØVEFORMER OG SIKRING MOD SNYD 

 Aftale om forsøg med innovative prøveformer 

 30 hold tilmeldt rammeforsøget 

 11 hold har afsluttet, 6 hold er trukket ud. 
Evaluering efter sommereksamen 2020 

 Taksonomi fastlagt 

 Den digitale prøvevagt afprøvet ifm terminsprøver 
 indførelsen udskudt pga. fejl, kritik og  
usikkerhed ift datasikkerheden. 



LÆRERKOMPETENCER 

 Faglige mindstekrav blev justeret (forår 2018) 

 Genudsendelse af ”hyrdebrev” om vurdering af faglig kompetence – maj 2018 

 Udsendelse af vejledning om undervisningskompetence i de nye gymnasiale fag 

 Justering af Pædagogikumbekendtgørelsen – august 2018 
 Ændringer: konsekvensjusteringer og ekspliciteringer om bl.a. sidefagsforlængelse 

 Sager om manglende sidefagsforlængelse (AU, AAU, KU og ?) 

 GL indsats - lærerkompetencer 
 Besøg på skoler 

 STUK – tematisk tilsyn sidste halvår 2019 (jf. tilsynsplan) 

 



 Ny pulje til danske gymnasieelevers udvekslingsrejser til Frankrig og Spanien 

 Treårigt valgfag i spansk (grundskolen) fortsætter 



Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

30-09-2019 

Side 1 

Den nye emu  
- Præsentation i PS, GL 16.9. 2019 

== MØDE PS-møde 16. september 2019 == PUNKT 7 Orientering om det nye EMU == BILAG 1 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Hvad er emu? 

•Ministeriets digitale læringsportal  
•Målgruppen er de fagprofessionelle 

•pædagogisk personale, lærere og ledelser  
•Formidler  

•regler og rammer 
•viden og forskning samt  
•pædagogiske og didaktiske erfaringer 

•Formater 
•Artikler, rapporter, redskaber, cases, forløb 
og aktiviteter 

 

30-09-2019 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 
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2. Vælg "Gitter og 
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3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Emu samler fagligheden 
indenfor fagene 

• Understøtter en samlet fortælling 
• Styrker spredning af viden  
• Udvikling og refleksion over egen praksis 
• Balanceret omfang af materialer inden for et 
tema eller fag 
• En bred vifte af metoder, undervisnings-
former og didaktiske tilgange 
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Tekstniveauer: 
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30-09-2019 

Side 4 

CFU og emu.dk 
• CFU leverer materiale til en række fag på stx/hf-området 

• CFU og STUK samarbejder i en styregruppe for emu.dk (stx/hf) 

• CFU: Leder (formand for styregruppen), projektleder og konsulent 

• STUK: Emu-redaktør og emu-teamleder 

• STUK: Gym-kontor: To repræsentanter for fagkonsulenterne 

• GL: Konsulent (uddannelse) 

• Styregruppen fastlægger prioriteringer og indsatser 

• CFU indkøber og redigerer materiale til fag på (stx/hf) 

• CFU leverer materiale til emu-redaktion i STUK, som opsætter 

materialet på emu.dk. 
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Side 5 

Opbygning – den nye emu 
• Principper for opbygningen. Hvordan er brugerfladen tænkt.  

• https://emu.dk/stx 

• Den indholdsmæssige opbygning. Mere fokus på forskning, viden 

fremfor forløb. Variation i materialetyper 

• Matematik https://emu.dk/stx/matematik 

 

https://emu.dk/stx
https://emu.dk/stx/matematik
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Side 6 

Aktuel status på emu 
• Vedtaget indsatsområde i 2019: Materialer om fagdidaktiske metoder 

• Vedtaget indsatsområde i 2020 : innovation og karrierelæring. 

• Pædagogik og didaktik - https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik 

• Andre projekter – fx Det digitale, Rigsfællesskab, Genforening 

 

 

https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik
https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik
https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik
https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik
https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik
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Side 7 

CFU og de faglige foreninger 
• Input og materiale fra de faglige foreninger 

• Resultater/erfaringer fra udviklingsprojekter 

• Praksisændrende nye faglige vinkler  

• Spørg først! 

• Aflevering i skabeloner 
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Spørgsmål 
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