
 

REFERAT 
 

Ekstraordinært PS-møde 26. april 2016 
Deltagere: Uffe Steen (G), Hans Laugesen, Therese Holter, Mikael Busch, Annette Nordstrøm Hansen, Alex Young 
Pedersen, Peter Hall, Søren Hein Christiansen, Jørgen Lassen, Alf Gørup Theilgaard, Birgitte Darger, Anders 
Bergholdt, Jacob Stenløkke Bendtsen, Peter Jensen, Christian Berner Skipper, Iben Kristine Engberg, Rasmus 
Gottschalck Rasmussen, Hanne Thomsen, Morten Bayer, Gitte Grønnemose Butler, Jane Burkarl, Ann Christine 
Madeleine Leturgie, Lene Walther-Larsen, Jan Boddum Larsen, Jytte Melin  
Afbud: Peter Madsen, Knud Robert Skovgaard Larsen, Gert Gerges, Tomas Kepler, Hanne Vendelbo Madsen, 
Sune Buur Ogilvie, Sonja Schoubye, Sofia Amanda Mortensen, Lise Fuur Andersen, Susanne Brandbyge Nielsen, 
Henning Bøtner Hansen, Irma Kobæk, Elisabeth Jessen, Bodil Hohwü Nielsen, Jesper Beckman, Lisbeth Benedikte 
Jørgensen, Hans Kristian Damm-Jakobsen, Lise Bernsten Høyer, Jørgen Ingvard Sauer, Anna Holm Grønlund, Ulla 
Pia Zinn Ohrt, Sofie Kærn Heding, Bente Guldbrandsen, Lars Peter Visti Hansen, Mikkel Drejer Raunslund, Gitte 
Lautrup, Charlotte Møller Jensen, Mads Vester Hegelund, Laila Thim, Hanne Riisager, Susanne Buth Olsen  
Særligt inviterede: 
- Annegrete Larsen, kontorchef for de gymnasiale uddannelser i Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling 
- Lotte Rod, MF og uddannelsespolitisk ordfører for Radikale Venstre 
- Mai Sloth Villadsen, fagsekretær vedr. uddannelse, Enhedslistens sekretariat på Christiansborg 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referat: Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Reformudspillet 

Annegrete Larsen, kontorchef for Kontoret for Gymnasiale Uddannelser i Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling, har tilbudt at informere PS om regeringens udspil. GL orienterer om politik og strategi i 
relation til reformen (GL's formand Annette Nordstrøm Hansen og uddannelseschef Gitte Grønnemose Butler 
orienterer). PS drøfter reformudspillets muligheder og udfordringer. 
 
Referat: Kontorchef for de gymnasiale uddannelser i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Annegrete 
Larsen, (AL) var inviteret til at svare på spørgsmål fra PS-medlemmerne angående regeringens udspil til en reform af 
de gymnasiale uddannelser. AL indledte med nogle korte kommentarer om baggrunden for udspillet og svarede 
derefter på spørgsmål. Der blev bl.a. spurgt ind til udspillets afsnit om: - en modernisering af almendannelsen - 
studieretningsudbuddet - en styrkelse af fremmedsprogene - kunstneriske og kreative fag, særligt i hf-uddannelsen - 
hf – herunder de geografiske problemstillinger i forbindelse med udbuddet - studieforberedelse – herunder faget 
filosofis rolle - afskaffelsen af SRP på hhx og htx - uddannelsestiden på htx - forholdet mellem fordybelsestid og 
lærertilstedeværelse - historisk-humanistisk faggruppe på stx - et ændret grundforløb 
Der mindes om, at man indhenter godkendelse fra Annegrete Larsen, hvis man vil citere hendes svar i fx fagblade. 
PS mindes desuden om at rette deres henvendelser direkte til de relevante modtagere. Tekniske spørgsmål kan stilles 
via gymreform@uvm.dk 
PS takkede AL for at have fundet tid til at møde frem og besvare de mange spørgsmål. 
PS drøftede efterfølgende, om der var temaer i udspillet, som udvalget skulle forholde sig til i samlet flok. Følgende 
temaer blev i særlig grad drøftet: - det ændrede grundforløb - praktikforløbene på hf - ændringerne i forhold til 
uddannelsernes almendannende formål - målstyring - karakterkravet - det tværfaglige samarbejde uden AT 
Formand for GL’s hovedbestyrelse Annette Nordstrøm Hansen (ANH) informerede om, at GL har en formuleret 



politik i forhold til moderniseringen af almendannelsen, målstyring og det ændrede grundforløb. Angående 
målstyringen, er GL særligt bekymret for intentionen om at offentliggøre og skabe mere åbenhed om indikatorerne. 
Det er GL’s vurdering, at dette vil skabe et forkert fokus på ranglister og forsimplede resultatmål. ANH opfordrede 
de faglige foreninger til at blande sig i debatten og markere bekymringen. 
GL gør opmærksom på, at GL's politik ligger på hjemmesiden nu, og man sætter fokus på de enkelte temaer i mindre 
etaper som I kan se på www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-2016 
GL har tidligere opfordret de faglige foreninger til at indsende reaktioner på udspillet, så GL kan orientere sig og 
offentliggøre reaktionerne via gl.org. Det kan stadig nås ved at sende udtalelser, henvendelser eller 
holdningstilkendegivelser til sekretæren for PS; Morten Bayer, mob@gl.org. De indsendte reaktioner kan ses på 
www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereformen-reaktioner-fra-de-faglige-foreninger 
PS opfordrede GL til at inddrage de faglige foreninger i arbejdet med at påvirke den politiske proces, hvor det gav 
mening i forhold til at opnå den største effekt. 
 
 
 

3. Besøg af de uddannelsespolitiske ordførere 

Der er sendt en invitation ud til de uddannelsespolitiske ordførere. De tilbydes at høre PS' perspektiver på 
udspillet til reform og får lejlighed til at spørge ind til de mulige konsekvenser for fagene. 
 
Referat: De uddannelsespolitiske ordførere fra samtlige folketingspartier var indbudt til den sidste del af PS-mødet. 
Formålet var at skabe dialog mellem de faglige foreninger og de politikere, der deltager i forhandlingsprocessen. 
Lotte Rod (LR), MF og uddannelsespolitisk ordfører for Radikale Venstre og Mai Sloth Villadsen (MSV), 
fagsekretær vedr. uddannelse, Enhedslistens sekretariat på Christiansborg, var mødt frem. 
LR indledte med at fortælle om, at Radikale Venstre havde fokus på nye prøveformer, formativ evaluering, frihed i 
forhold til studieretningsudbuddet og hf-studenternes studiekompetence. 
LR opfordrede herefter til indspark i forhold til begyndersprogenes stilling, det ændrede grundforløb, inddæmningen 
af målstyringen og finansieringen af alle de nye idéer. 
MSV fortalte, at Enhedslisten havde fokus på det problematiske i at lave en reform uden tilstrækkelige ressourcer, 
udspillets nedprioritering af den sociale mobilitet, konsekvenserne for begyndersprogene af indskrænkningen af 
studieretningsudbuddet, de kreative og musiske fags stilling samt planerne om at indføre tre nationale mål. 
PS bidrog derefter med kommentarer. 
Begyndersprogene udtalte, at udspillet truer fagenes eksistens. 
Man bør alvorligt overveje, hvor mange elever, der i virkeligheden vil vælge en studieretning med begyndersprog, når 
det kun kan vælges i en ”supersproglig studieretning”. Der er risiko for, at udspillets ændringer virker 
kontraproduktivt i forhold til intentionerne om at styrke elevernes sprogkompetencer. Man ser en central 
problemstilling i, at man fjerner muligheden for at tone begyndersprog i en studieretning med fx samfundsfag eller et 
kunstnerisk fag. 
ANH bemærkede, at repræsentanter for erhvervslivet ved GL og Danske Gymnasiers høring om faglighed 
(september 2015) markerede behovet for elever, der kan sprog og andre fag. 
PS udtrykte en vis bekymring for, hvordan det tværfaglige element i uddannelserne sikres, hvis man afskaffer AT. Det 
vil give mening at forpligte studieretningsfagene på det tværfaglige samarbejde. 
 
PS udtrykte generel bekymring i forhold til udspillets snævre studieretningsudbud. 
Man kan forestille sig alvorlige konsekvenser for en del mindre fag og en geografisk skævvridning i forhold til 
oprettelsen af mindre populære studieretninger. 
LR og MSV opfordrede til, at interessenterne giver konkrete eksempler på, hvordan de stramme rammer for 
udbuddet af studieretninger kan have alvorlige konsekvenser på konkrete skoler. 
PS anså det for problematisk med et åbent grundforløb, da det kan skabe planlægningsmæssige problemer på 
skolerne. Man henledte desuden opmærksomheden på stamklasseprincippets fastholdende effekt – særligt i 
forbindelse med gymnasiestarten. 
Retssikkerhedsspørgsmålet i forhold til planerne om karaktergivning i grundforløbet gav også anledning til bekymring. 
PS vurderede, at den øgede styring og måling kan skabe større præstationsorientering på bekostning af elevernes 
trivsel. Et muligt alternativ var at forfølge de erfaringer, man har med karakterfri klasser. 
Man ser obligatorisk matematik b-niveau som problematisk og ønsker, at faget bindes op til andre fag, når det også 



skal være mere anvendelsesorienteret.  
Man er desuden bekymret for, hvor man skal finde matematiklærerne til at læse timerne. 
Man diskuterede desuden musikfagets (og andre kunstneriske fags) rolle for uddannelsesmiljøet på skolerne, fx i 
forbindelse med musicals, fælles koncerter osv. Erfaringerne peger på, at fagene således spiller en væsentlig rolle i 
forhold til at mindske frafaldet. Det kan således bekymre, hvis fagene forsvinder som fællesfag på hf. 
PS takkede de inviterede for at møde frem og lytte til de faglige foreningers indspark og besluttede at formulere en 
fælles udtalelse på baggrund af drøftelserne. 
Forretningsudvalget for PS (PSFU) tager initiativ til at formulere udtalelsen, der efterfølgende bliver sendt rundt til 
PS-medlemmerne til godkendelse. 
Udtalelsen sendes til de uddannelsespolitiske ordførere og ministeren. Den er vedlagt som bilag til refereratet. 
 
 

4. Ungdommens folkemøde 

De faglige foreninger opfordres til at deltage på GL's stand. Uddannelseskonsulent Sine Rønberg Hansen 
orienterer. 
 
Referat: Sine Rønberg Hansen fra GL’s sekretariat opfordrede de faglige foreninger til at svare på en mail om 
Ungdommens Folkemøde i Søndermarken, som sendes ud snarest. GL har en stand på folkemødet og vil gerne 
invitere de faglige foreninger til at bidrage med gode idéer til arrangementer for gymnasielærere. 
 

5. Næste PS-møde 

Flyttes til den 8. november 2016. 
 
Referat: ) Næste ordinære møde i PS afholdes den 8. november 2016. 
 

6. Eventuelt 

Referat: Der var intet til punktet. 
 

7. Referat 

Referat: 


