
I de faglige foreninger udgiver vi medlemsblade, hvor du bl.a. kan 
få tips til undervisningen, faglig insiderviden, guide til de nyeste 
bøger i faget og meget andet. Vi arrangerer faglige og pædagogiske 
kurser og udviklings arbejder, som du kan se i vores medlemsblade 
og ny hedsbreve. Kurser kan du også finde på gl.org/gle 

Vi håber, at du har lyst til at melde dig ind. Du kan bruge os til 
at skabe et fagligt netværk, og du kan holde dig opdateret via 
medlemsbladet.  Vi samarbejder med fagkonsulenten om udvikling 
af f.eks. læreplaner og vejledninger, forsøg og eksamen. Du har mu-
lighed for selv at give din mening til kende og få indflydelse – f.eks. 
på din efteruddannelse og på udviklingen i faget.

De faglige foreninger er selvstændige foreninger drevet af frivillige.  
Vi opkræver et mindre beløb årligt til dækning af medlemsblad,  
møder mm. De faglige foreninger er uafhængige af fagforeningen  
på trods af navneligheden. Men vi samarbejder med GL, bl.a.  
gennem et udvalg i GL for alle de faglige foreninger. 

Indmelding sker i din faglige forening. Du kan finde en oversigt over  
de faglige foreninger med kontaktoplysninger på GL’s hjemmeside: 
gl.org/ff 

De faglige foreninger i de gymnasiale uddannelser

FAGENE 

 INVITERER

De fleste fag har en 
faglig forening der 
varetager fagets faglige 
og pædagogiske interes
ser. De fleste lærere er 
medlem af mindst en 
faglig forening, og vi vil 
gerne invitere dig med 
i din eller dine faglige 
foreninger. 
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Faglige foreninger på gymnasieområdet
Arabisklærerforeningen
Billedkunst- og designlærerforeningen
Dansklærerforeningen
Dramatiklærerforeningen
Driftsøkonomisk Forening
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf
Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening
Filosofilærerforeningen for Gymnasiet og hf
Foreningen af Danseundervisere i Gymnasiet og hf
Foreningen af Danske Biologer
Foreningen af Historielærere ved Handelsgynmasiet
Foreningen af Lærere i Erhvervsret
Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonomi i Gymnasiet og hf
Foreningen af Lærere i International Økonomi
Foreningen af Lærere i Kulturforståelse
Foreningen af Lærere i samfundsfag
Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsgymnasiet
Foreningen for Undervisere i Kommunikation/IT
Fransklærerforeningen
Fysiklærerforeningen
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og hf
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening
Gymnasieskolernes Musiklærerforening
Gymnasieskolernes Pædagogikumforening
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening
Handelsskolernes Tysklærerforening
Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf
Italiensklærerforeningen
It-lærerforeningen
Japansklærerforeningen
Kemilærerforeningen
Kinesisklærerforeningen
Klassikerforeningen
Læse- og matematikvejlederforeningen
Matematiklærerforeningen
Medielærerforeningen for de Gymnasiale Uddannelser
Psykologilærerforeningen
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og hf
Retoriklærerforeningen
Russisklærerforeningen
Spansklærerforeningen
Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening
Teknologi- og tekniklærerforeningen
Tysklærerforeningen for Gymnasiet og hf
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening




