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Følg Lindhardt og Ringhof Uddannelse på Facebook 

 
Mød os til  

Engelsklærerforeningens 
årskursus 3.- 4. marts
Og få gratis adgang 

til digitale titler

Viden . Dialog . Læring

Skarpe tekster.  
   Kreative opgaver.

NYHEDER TIL ENGELSK – FORÅR ‘16

CULTURE AT HAND
– LIFE, LOVE AND IDENTITY
METIN VARDAR

UNSEX ME
METTE BRYNAA OG LOUISE CHRISTANSEN

THE BEAT GENERATION
MATIAS FREDERIKSEN OG PETER HOGG

USA’s første litterære rockstjerner
Beat-generationen  repræsenterede 
en kulturel og kunstnerisk revolu-
tion, benævnt ’American literatu-
re’s first rock stars’. 

Deres levende, vilde og rå ud-
tryksmåde prægede i høj grad 
amerikansk kulturliv fra 50’erne 
og stadig den dag  i dag. 

En bred vifte af tekster og veleg-
nede introkapitler danner grund- 
lag for spændende undervisning på 
niveau A på andet eller tredje år. 

Kultur og subkultur
Culture at Hand er en tekstanto-
logi, der præsenterer nye og skæ-
ve vinkler på temaerne: ’Digital 
Cultures’, ’Gangs, Drugs and Pro-
stitution’, ’Relationships’, ’New 
York, Fear and Lies’, ’Subcultures’ 
og ’India’.  Culture at Hand  træ-
ner eleverne i kernefaglige kom-
petencer vhj kreative og udfor-
drende opgaver og tekster.

Teksterne appellerer til ung-
domsuddannelserne og er veleg-
net til tværfagligt samarbejde. 

Identitet, køn og krop
Unsex Me undersøger, hvad der 
definerer os som kønnede indivi-
der, og hvordan vi forholder os til 
kønsidentiteter fx homoseksuel-
le, sporno-seksuelle og transkøn-
nede, der ikke passer ind i de tra-
ditionelle rammer. 

Der er lagt op til refleksion og 
diskussion gennem analyse, tekst- 
arbejde og debat.

Unsex Me kan anvendes på 
alle årgange i gymnasiet og HF 
på såvel A- som B-niveau.

180 sider | 220 kr.176 sider | 280 kr. 148 sider | 230 kr.
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Se, hvad konsekvenserne er for  
Majken og Jonas på Århus Akademi  

– og i resten af landet

NEDSKÆRINGER:

TEMA-
NUMMER
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Vi valgte at sige ja tak til Lectios tilbud om 
at give en præsentation på vores skole, 
og vi fik en god og konkret præsentation 
af forløbsdeling. Vi ser stort potentiale i 
de nye funktionaliteter, som giver bedre 
mulighed for vidensdeling. Netop forløbs-
deling gør det muligt for os nemt at dele 
forløb og materiale og give inspiration til 
vores kolleger.

Vi bruger Lectio til at udarbejde vores 
undervisningsforløb som en overordnet 
skabelon, som vi løbende tilpasser, vari-
erer og genanvender til et nyt skoleår. 

I forbindelse med deling og genanvendel-
se har forløbsmaterialet gjort det hurtigere 
for os at give lektier for. Her kan man give 
en lille bid af sit forløbsmateriale for som 
lektie, hvor man ikke nødvendigvis skal 
benytte sig af det hele. Den nye editor gør 
det også nemt at indsætte links, billeder 
og videoer på aktiviteten, hvilket øger 

kvaliteten af lektierne til eleverne og gør 
det simplere at inddrage forskellige typer 
materiale i en varieret undervisning. 

Forløbsdelingen har gjort Lectio mere 
effektivt og overskueligt at arbejde i. Tidli-
gere delte vi forløb via mange Word doku-
menter. Nu kan vi nemt finde inspiration i 
vores kollegers forløb. Det er en funktion, 
som vi håber kan give større vidensdeling 
imellem lærerne. 

I planlægningen af undervisning er holdets 
liste med aktiviteter brugbar og fleksibel. 
Det er en god oversigt, hvor man let kan 
flytte indholdet fra en lektion til en anden. 
Fleksibiliteten kommer også til udtryk på 
aktivitetsforsiden, idet vi kan redigere i 
lektierne direkte fra lektionen. Her kan vi 
bestemme, hvor i undervisningsbeskrivel-
sen lektierne skal vises. Eleverne kan her 
desuden tilgå dokumenter og links direkte 
- det er en stor forbedring.

Vi har et ønske om, at søgefunktionen i 
forløbsdelingen bliver udvidet, så man for 
eksempel kan søge på et specifikt fag eller 
en bestemt lærer. Søgningen ville blive 
mere overskuelig, og man vil have lettere 
ved at finde de relevante forløb. Listen 
med holdets aktiviteter kunne også blive 
endnu mere fleksibel og konkret, hvis man 
kunne få mulighed for at rykke enkelte 
dokumenter til en anden lektion i stedet 
for at flytte hele indholdet. 

Vi har fået større rutine i Lectio med 
forløbsdeling, og det har forbedret vores 
arbejdsproces i den forstand, at det er 
blevet nemmere for os at dele viden og 
materiale mellem lærerne. Det er vigtigt 
for os, at forløbsdelingen bliver etableret   
på skolen, og at alle kommer endnu mere 
ind i processen. Det mener vi vil kunne 
skabe en endnu bedre fælles planlægning 
og kan i sidste ende også spare os for 
eventuelt dobbeltarbejde.

Underviser i Dansk og Fransk Anne Larsen Lindblom samt pædagogisk udvikler Charlotte Buhl på 
Teknisk Gymnasium Hillerød fortæller om deres erfaringer med Lectio Forløbsdeling

Erfaringer med Lectio Forløbsdeling

MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - E-mail: lectiosupport@macom.dk - Web: www.macom.dk

Se mere på: www.lectio.dk

Opbygningen af Lectio

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Censormodul

• Aflevering

• Plagiatkontrol

• Distribution

• Karakterer

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

ANNONCE

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Idrætsportalen.gyldendal.dk tilbyder 31 undervisnings

forløb i forskellige idrætsdiscipliner. Hvert forløb er  

bygget op omkring en række instruktionsvideoer, som 

viser de mest grundlæggende teknikker i disciplinen.  

Portalen indeholder over 300 videoer.

■ Teori til B- og C-niveau

■ Arbejdsspørgsmål

■ Adgang til Træningsprojekt.dk

■ Opslagsværk med fagbegreber

■ Animationer og selvrettende quizzer

Læs mere og bestil på  

idrætsportalen.gyldendal.dk

VISUEL UNDERVISNING TIL IDRÆT

9
9

2
6

IDRÆTSPORTALEN

Bestil nu og få

GRATIS
ADGANG

indtil 1/8

9926_gymnasieskolen_nr2_IdrætsPortalen_215x287.indd   1 02/02/2016   14.11
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Det er næppe gået manges 
næse forbi, at gymnasierne i 
øjeblikket slås med nedskæ-
ringer som følge af finanslo-

ven. Det har i skrivende stund kostet de 
første 100 lærere jobbet. 100 lærere, vil 
nogle måske sige. Det er da ingenting 
– se bare Københavns Universitet, der 
skal nedlægge 500 stillinger, eller Arla, 
der lukker et mejeri til stor skade for et 
lokalsamfund.

Men for det første gør det jo ikke noget 
bedre, at der også afskediges mennesker 
andre steder og i andre brancher. For det 
andet er de 100 gymnasielærere toppen 
af isbjerget – under overfladen er der 
mere eller mindre skjulte nedskæringer 
i form af årsvikariater, der ikke genbe-
sættes, og lærere, der må gå ned i tid for 
at undgå afskedigelser. Ligeledes er der 
endnu en skjult nedskæring – som du 
kan læse mere om på nogle af de føl-
gende sider – når lærere pensioneres, 
og deres stillinger nedlægges. Paradok-
salt nok viser fremskrivningen, at mange 
afskedigelser faktisk kan undgås på den 
konto, hvis rektorerne vælger at have 
lidt is i maven (hvilket der selvfølgelig 
også er nogle, der har). Det kan dog be-
tyde underskud i en kortere periode – el-
ler i hvert fald et mindre overskud. Men 
gymnasier behøver jo heller ikke at have 
overskud, som undervisningsministeren 
flere gange har udtalt den seneste tid.

Dernæst er den nuværende situation 
desværre nok kun en begyndelse. Hvis 
de planlagte nedskæringer for 2017 og 
frem fastholdes, når en kommende gym-
nasiereform efter alt at dømme vil be-

grænse optaget af gymnasieelever og i 
stedet sende dem til erhvervsskolerne, 
når vi ved, at ungdomsårgangene har 
toppet – ja, så risikerer vi en langt værre 
situation end nu. Allerede til efteråret 
kan der således være lagt op til lidt af 
et blodbad.

Gymnasieskolens redaktion har valgt 
at dedikere denne udgave af det trykte 
blad til et fokus på nedskæringerne og 
nogle af de konsekvenser og udfordrin-
ger, de har medført. Lige nu og her hand-
ler det blandt andet om, hvordan ned-
skæringerne og eventuelle afskedigelser 
håndteres, og om hvordan skolerne og 
lærerværelserne kommer videre.

Hårdest ramt er naturligvis de lærere, 
der er blevet afskediget eller ikke gen-
ansat og som følge deraf kan se frem til 
et forår i en speciel situation. Og for de 
flestes vedkommende i uvished om, hvad 
der skal ske på den anden side af som-
merferien. GL's hovedbestyrelse har der-
for ekstraordinært besluttet en række 
medlemstilbud, der skal hjælpe afske-
digede medlemmer videre, også til job 
uden for sektoren. Det fortæller forman-
den mere om i GL mener i dette blad, 
hvor du også kan se en grafisk oversigt 
over hovedpunkterne, ligesom du kan 
læse mere detaljeret om mulighederne 
på GL's hjemmeside, gl.org.

Du kan desuden læse meget mere om 
nedskæringssituationen på gymnasie-
skolen.dk i både tidligere og kommende 
artikler.

Morten Jest, chefredaktør

TOPPEN AF ISBJERGET

Gymnasieskolen_P Gymnasieskolen 2 2016   3 11/02/16   16.18



Campus Vejle

Horsens HF og VUC

Langkaer Gymnasium

EUC Sjælland

Vejen Gymnasium

VUC Lyngby

Mercantec

Midtfyns Gymnasium

Nykøbing Katedralskole

Rungsted Gymnasium

Selandia
Næstved Gymnasium

Sorø Akademi

TH Langs HF og VUC

Thisted Gymnasium

VUC Aarhus

Århus Akademi

KVUC

HF og VUC Nordsjlælland
Helsingør Gymnasium

CPH West

Rødovre Gymnasium

Frederiksværk Gymnasium og HF

Gymnasieskolen handler denne gang kun om nedskæringer.  
Vi har blandt andet besøgt Århus Akademi, Rødovre Gymnasium, 

Selandia i Slagelse og Frederiksværk Gymnasium og HF.
 

FÅ OVERBLIKKET OVER  
NEDSKÆRINGERNE

AFSKEDIGELSER
 Her er der fyret lærere.

  På landsplan er 99 gymnasielærere 
afskediget, og 33 er sat ned i tid.
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R De har prøvet det før. De ved, 

hvad det gør ved stemningen 
på et lærerværelse, når nogen 
skal afskediges. De kender 

usikkerheden og angsten.  
I sidste skoleår blev to af skolens lærere 

fyret på grund af udsigten til færre klasser. 
Og ingen af årsvikarerne blev genansat. 14 
klasser blev færdige i juni – kun 11 klasser 
begyndte i august.

Nu er yderligere seks lærere afskediget, 
og fire er sat ned i tid. Årsagen er fortsat 
det faldende elevtal – nu i kombination 
med de nedskæringer på uddannelsesom-
rådet, som et flertal i Folketinget har ved-
taget. 

Vi er på lærerværelset på Århus Aka-
demi. Der er frokostpause, og snakken går 
ved bordene. 

Det er kun to uger siden, der blev sat 
navne på de lærere, der efter sommerferien 
skal finde et nyt job. Men processen har 
været i gang siden efteråret, fortæller Maj-
ken Rasmussen og Jonas Warming Jensen, 
der begge er lærere på skolen. 

Først meldte ledelsen ud, at tre til fem 
lærere skulle fyres, så hed det otte og på 
et tidspunkt 11. 

”Ledelsen har været åben, så tingene er 
ikke kommet bag på os, men processen har 
været meget lang,” siger Jonas Warming 
Jensen, der underviser i idræt og historie. 

De to lærere lægger ikke skjul på, at det 
har været en svær tid. Usikkerheden om, 

På Århus Akademi er seks 
lærere blevet fyret, og �re 
skal gå ned i tid. Det har 
skabt snak i krogene på 
lærerværelset og udfordret 
sammenholdet, fortæller to 
af skolens lærere. 

”ANGSTEN 
FOR AT MISTE 
SIT JOB FÅR 
GRIMME TING 
OP I FOLK”
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hvor mange og hvem der ville blive ramt, 
har i den grad påvirket lærerkollegiet. 

”Alle vil overleve. Jeg tror, ingen har følt 
sig sikre. Egentlig har vi et enormt godt 
lærerkollegium, men sådan en situation 
her får grimme ting op i folk. Der opstår 
snak i krogene og grupperinger: de unge 
mod de ældre og faggrupperne mod hin-
anden,” siger Majken Rasmussen, der un-
derviser i religion og psykologi. 

Jonas Warming Jensen er enig: 
”Stemningen har været ubehagelig. Man 

begynder at måle og veje og bagtale hin-
anden. Jeg tror, det er svært at undgå.”

Tækkes ledelsen
En del lærere meldte sig pludselig til nye 
projekter og ville gøre noget ekstra, fortæl-
ler de to lærere.  

”Rektor er ny, og der er mange nye ting 
at byde ind på, fordi han gerne vil vende 
skuden. Men meldte man sig, blev det hur-
tigt set, som om man udelukkende ville 
tækkes ledelsen,” siger Jonas Warming 
Jensen. 

Mette Kristensen er tillidsrepræsentant 
på Århus Akademi. Hun har også mærket, 
at sammenholdet på lærerværelset har væ-
ret under pres. 

”Det var mest før jul. Folk havde meget 
travlt med at fortælle om egne projekter og 
forholde sig til, hvad andre foretog sig,” 
siger hun. 

Sammen med rektor drøfter hun nu, hvor-
dan man kommer godt videre og sikrer, at 
folk tør melde sig til fremtidige projekter. 

Hun synes, at ledelsen har været sober, 
grundig og åben gennem hele forløbet. 

”Når nu det er så rædselsfuldt, som så-
dan noget er, så synes jeg faktisk, at pro-
cessen har været god. MIO har været ind-
kaldt til flere møder omkring budgettet,” 
siger Mette Kristensen. 

Mindre indtægt
Det er nedgangen i kursister, der er den 
primære årsag til de aktuelle fyringer på 
Århus Akademi. På to år er skolen gået fra 
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Stemingen på 
lærerværelset 

har været 
ubehagelig, 

fortæller  
Majken  

Rasmussen  
og Jonas  
Warming 

Jensen, der 
underviser  
på Århus 
Akademi. 

10

Det er torsdag aften, og baren 
er åben. Tillidsmand Chri-
stian Langballe åbner sin 
gamle kuffert, mens hans kol-

leger tager plads i en halvcirkel rundt om 
ham. 

Han starter med at trylle et æg væk. Så 
dukker det op, før det igen forsvinder. 
Han gør et langt reb stift og blødt igen, 
hvorefter han tryller en bh frem om hal-
sen på en mandlig kollega. Han forsøger 
at læse en andens tanker, mens han kon-
stant smider punchlines omkring sig. 
Publikum skraldgriner. Det underhol-
dende trylleshow er en tiltrængt afslut-
ning på en lang og seriøs dag.

Pålagt fortrolighed
På et konferencecenter i Nyborg er et par 
og tredive nye tillidsrepræsentanter og 
tillidsrepræsentantsuppleanter fra hele 
landet samlet til tredje og sidste modul 
af Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) 
tillidsmandskursus. 

Ved et cafebord står to skuespillere. 
Den ene spiller rektor, den anden tillids-
repræsentant.

”Som du ved, så skal vi spare. Besty-
relsen har pålagt mig, at vi skal have en 
overskudsgrad på tre procent. Derfor skal 
vi afskedige 15 ansatte,” siger rektoren.

Tillidsrepræsentanten er mundlam.
”Det er jo hver femte kollega ...”

”Ja. Men vi tilbyder, at folk kan få fri-
villig fratrædelse, hvis der er nogen, der 
vil det,” svarer rektoren, der efter at have 
bedt tillidsrepræsentanten holde afskedi-
gelserne hemmelig afbryder samtalen. 
Han skal videre til et vigtigt møde. 

Scenen varer kun få minutter.
Konferencieren Claus Have beder del-

tagerne diskutere scenariet med deres 
sidemakker. Efter fem minutter beder han 
om reaktionerne.

”Det svækker tillidsrepræsentanten, at 
hun bliver pålagt fortrolighed. Det skal 
hun ikke acceptere. Der er brug for at 
vende det med de andre tillidsvalgte,” 
siger en. ”Hun kan fremhæve, at GL ser 

Når besparelserne presser sig på, skal tillidsrepræsentanterne navigere i hajfyldt 
farvand. Derfor har de brug for at udveksle viden og erfaringer.
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TILLIDSFOLKENES 
MAGIC TOUCH

Selvom besparelsestemaet er alvorligt, var der også plads til befriende grin, som for eksempel da en skuespiller fra Dacapo spillede en noget 
beklemt rektor.
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Der var enighed blandt tillidsrepræsentanterne om, at de ikke skulle acceptere rektorens 
mundkurv. Det er vigtigt, at man som tillidsvalgt kan sparre med sine nærmeste, lød analysen. 

strengt på skoler, der fyrer trods over-
skud,” foreslår en anden, mens en tredje 
synes, at tillidsrepræsentanten skal tvinge 
rektor til at tage situationen op i samar-
bejdsudvalget, før fyringerne effektueres.

De to skuespillere og konferencieren 
kommer fra firmaet Dacapo, der bruger 
teater til uddannelse og organisationsud-
vikling. Over fire timer spiller de bid for 
bid en besparelsesproces på det fiktive 
gymnasium i Storkøbing. Målet er at give 
de nye tillidsfolk et udgangspunkt for dis-
kussioner om, hvordan man skal gribe 
situationen an over for rektor, kolleger, 
samarbejdsudvalg og GL.

Akt to: "Vi er ikke kornfede"
En af de rigtige tillidsrepræsentanter er-
statter skuespilleren ved cafebordet og står 
over for den falske rektor.

”Jeg vil gerne lige se på det budget,” 
siger han insinuerende.

”Vores lønninger udgør 80 procent af 
budgettet, så vi kan ikke undgå at spare,” 
svarer rektor, mens han både i tone og 
kropsholdning går i forsvarsposition. 

”Ja, men jeg vil gerne se på det i forhold 
til bygningstaxameteret,” insisterer tillids-
repræsentanten. Han rører sig ikke ud af 
stedet.

”Bestyrelsesformanden har sagt, at vi 
skal konsolidere økonomien, og det er jeg 
enig med ham i,” lyder det afvisende fra 
rektoren, der har lagt armene over kors.

Tillidsrepræsentanten svarer igen:
”Men det er jo ikke meningen, at vi skal 

have overskud!”
”Vi er altså ikke kornfede,” afslutter 

rektor samtalen.
”Han er jo glat som en ål!” udbryder en 

blandt publikum. Stor latter og jubel er 
den spontane respons fra de andre tillids-
repræsentanter.

Igennem eftermiddagens syv akter dis-
kuterer tillidsrepræsentanterne, hvordan 
de skal gribe besparelsesdiskussionerne 
an. 

En tillidsrepræsentant sætter spørgs-
målstegn ved, at en stor skole skal have 
fem kommunikationsmedarbejdere, mens 
en anden fremhæver, at det er svært at 
diskutere besparelser, når der ikke fore-
ligger en organisationsanalyse. 

Udsigten til fire år med stadig større 
besparelser præger kurset.

De fyrede skal ikke fryses ud
I femte og sjette akt mødes tillidsfolkene 
på Storkøbing Gymnasium med to – rig-
tige – konsulenter fra GL for at snakke 
om, hvordan de skal håndtere fyringerne 
sammen med lærerkollegiet. Tre lærere 
har valgt at gå på efterløn, så der kun 
skal fyres tolv.

Arbejdsmiljørepræsentanten har hørt, 
at der går rygter om, at det er de mest 
besværlige lærere, der er blevet prikket.

Hans suppleant fortæller, at det også 
forlyder, at de tre frivillige fratrædelser 
måske ikke er så frivillige endda. De har 
følt sig presset til at gå på efterløn, lyder 
det.

”Vores vurdering er, at udvælgelsen i 
den her omgang har været holdt på rele-

vante og saglige kriterier, så der er ikke 
noget at komme efter,” siger Jess Rasmus-
sen, konsulent i GL.

Hans kollega Biljana Muncan tilføjer, 
at GL-konsulenterne på et fællesmøde 
med alle lærerne vil fortælle, at det for-
holder sig sådan. Derefter vil de gennem-
føre et møde kun for de fyrede for at sætte 
gang i coaching, karrierevejledning og 
eventuelt psykologhjælp.

Situationen vækker følelser hos publi-
kum. Flere genfortæller, hvordan de fy-
rede er blevet pariaer på deres skole, fordi 
lærerne er blevet berøringsangste, og fordi 
tillidsrepræsentanterne på grund af le-
delsens tavshedspligt ikke altid ved, hvem 
der er blevet prikket.

”Hos os meldte de fyrede selv ud, hvem 
de var. Det var en kæmpe lettelse for alle,” 
fortæller en. ”Hos os kom de samlet over 
til os andre på lærerværelset. Det var 

Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne ikke skelner mellem fastansatte og årsvikarer. Der er 
brug for at stå sammen, mente deltagerne på GL's tillidsrepræsentantkursus. 
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M
an har indsigt i mange 
fagområder. 

Det er én af de ting, 
man som gymnasielæ-

rer kan slå på, hvis man vil søge 
et job i en anden branche. Sådan 
siger tidligere gymnasielærer 
Maja Bødtcher Hansen.

”Som gymnasielærer føler man 
sig særfaglig, men faktisk har man 
en bred faglighed, fordi man arbej-
der så meget på tværs i gymnasiet 
i dag. Det kan man bruge i mange 
typer job,” siger hun. 

Efter at have undervist i dansk og bil-
ledkunst på Sankt Annæ Gymnasium i 
10 år skiftede Maja Bødtcher-Hansen for 
to år siden til Københavns Universitet. 
Først til en stilling som specialkonsulent 
i skriftlighed. I dag er hun leder af Teach, 
der er den pædagogiske enhed på Det 
Humanistiske Fakultet. Her er det hendes 
opgave – i samarbejde med underviserne 
– at udvikle undervisningen. Desuden 
arbejder hun strategisk med fakultetets 
uddannelser og studiemiljø og er med til 
at koordinere universitetets generelle ind-
sats på det pædagogiske og didaktiske 
område.  

Maja Bødtcher-Hansen har selv kunnet 
bruge den brede faglighed.  

”Jeg kan tale med på rigtig mange om-
råder. Når jeg for eksempel underviser 

Som gymnasielærer har man  
en bred faglighed, der kan  
bruges i mange forskellige job, 
siger Maja Bødtcher-Hansen. 
Hun ski�ede for to år siden 
Sankt Annæ Gymnasium ud 
med Københavns Universitet. 

”MAN ER I REALITETEN  
PROJEKTLEDER”
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Flere gymnasielærere bliver i denne tid fyret. Nogle overvejer måske at kigge mod 
andre brancher, når de skal �nde et nyt job. Men hvilke kompetencer har man 
egentlig som gymnasielærer? Tre tidligere gymnasielærere giver her deres bud. 

KARRIERESKIFT

NAVN:
Maja Bødtcher-Hansen

JOB: 
Leder af Teach på  

Københavns Universitet

Har tidligere undervist  
i dansk og billedkunst  

på Sankt Annæ  
Gymnasium. 
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For Morten Trolle var det at være gymnasielærer en 
stor del af hans identitet. Så det var en udfordring,  
da han skulle genop�nde sig selv som forlagsredaktør. 

PÅ DEN ANDEN  
SIDE AF BØGERNE
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historielærerne, så har jeg på forhånd en 
faglig forståelse,” siger hun. 

Brug nogle andre ord
Ifølge Maja Bødtcher-Hansen har man som 
gymnasielærer rigtig meget at byde på. 
Mange gange handler det blot om at bruge 
nogle andre ord, hvis man vil sparke dø-
ren ind til andre brancher, mener hun. 

”Man kan lede en klasse, disponere sit 
stof, kommunikere klart, argumentere, 
styre et møde og sætte projekter i gang. 
Som lærer er man i realiteten projektleder, 
og dem er der brug for overalt. Det er bare 
ikke det ord, vi bruger i gymnasiet.”

Også den store viden om nutidens unge, 
man har som gymnasielærer, kan bruges 
i mange sammenhænge, påpeger hun. 

”Kommuner og ministerier sætter mange 
projekter i gang om blandt andet negativ 
social arv og unge med anden etnisk bag-
grund. Her vil det tælle, at man har en 
viden fra hverdagen ude i klasselokalet 
og kan sige: Jeg har set det her virke,” 
siger Maja Bødtcher-Hansen. 

Autoritet i nyt job
Fordi Maja Bødtcher-Hansen er blevet i 
undervisningsverdenen, er der mange ting 
fra arbejdet som gymnasielærer, hun di-
rekte kan bruge i dag – og som giver hende 
autoritet i det nye job. 

”Jeg har eksperimenteret meget i min 
egen undervisning og prøvet en masse 
ting af. Jeg har blandt andet leget med 
klasserummet og med nye måder at skrive 
opgaver på. Det giver mig en sikkerhed 
og en autoritet, når jeg sammen med un-
derviserne her skal nytænke undervis-
ningen.” 

Hun var utrolig glad for at være gym-
nasielærer, men hendes nysgerrighed og 
rastløshed drev hende mod nye udfordrin-
ger. Det nye job tror hun primært, hun 
fik, fordi hun ud over at undervise har 
skrevet undervisningsbøger, været med i 
udviklingsprojekter og blandet sig i de-
batten om, hvor fagene skal bevæge sig 
hen. 

”Jeg har vist, at jeg er i stand til at ud-
vikle områder og få vidensarbejdere til at 
rykke sig. Det er en efterspurgt kompetence 
i dag,” siger Maja Bødtcher-Hansen.  
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Pension er en skjult  
nedskæring på skolerne
Over 400 lærere forventes at gå på pension i år. O�e bliver stillingerne ikke genbesat, 
og dermed er pensionering en væsentlig del af skolernes nedskæring.

Store årgange blandt de ældste 
lærere betyder, at der i år skal 
holdes en lang række afskedsre-
ceptioner på gymnasierne.

En fremskrivning fra Gymnasieskoler-
nes Lærerforening (GL) viser, at 435 
medlemmer vil gå på efterløn eller pen-
sion i år, mens lidt over 400 lærere vil 
forlade elever og smartboards til næste 
år.

På flere skoler, som Gymnasieskolen 
har været i kontakt med, lyder meldin-
gen, at når lærere går på pension, bliver 
deres stilling ikke genbesat. Og dermed 
kan pensionerede lærere komme til at 
bidrage til en væsentlig del af den ned-
skæring, som skolerne skal hente i år og 
i de kommende år.  

De 435 læreres løn svarer rundt regnet 
til 250 millioner kroner.

På Gefion Gymnasium i Købehavn er 
der for eksempel tre lærere, som går på 
pension i år, og deres stilling bliver ikke 
genbesat. Tværtimod skal Gefion Gym-
nasium skære yderligere. To af de tre 
lærere, som går på pension, er ansat på 
deltid, men alt i alt sparer gymnasiet 1,3 
millioner kroner på, at lærerne går på 
pension, oplyser rektor Birgitte Vedersø.  

Undgår afskedigelser
På Ribe Katedralskole går to lærere på 
pension i år.

”Ifølge ledelsen er det ikke planen, at 

de skal afløses af nye lærere. Men vi 
undgår afskedigelser på skolen,” siger 
Morten Høyrup, som er tillidsrepræsen-
tant på Ribe Katedralskole.

Han gør dog opmærksom på, at hvis 
det for eksempel havde været en mate-
matiklærer, som var gået på pension, 
havde skolen været nødt til at ansætte 
en ny lærer.

Fremskrivningen, som viser, at 435 
lærere går på pension i år, er baseret på 
den normale frekvens for, hvornår GL’s 
medlemmer går på pension. Der er ikke 
taget højde for, om situationen med ned-
skæringer og afskedigelser på skolerne 
eventuelt får flere ældre lærere til at 
stoppe før tid.

Afskedigelser rammer hårdere
Ronald Karlsen, som er formand for GL’s 
overenskomstudvalg, mener, at det trods 
alt er positivt, hvis skoler kan undgå at 
afskedige lærere, fordi andre lærere går 
på pension.

”Det er en helt anden situation, hvis 
en yngre lærer skal ud at lede efter et 
arbejde, frem for at en ældre lærer går 
på pension,” siger han.

Ronald Karlsen peger dog også på, at 
hvis der ikke bliver ansat nye lærere, 
når de ældste går på pension, så er det 
en reel kvalitetsforringelse på skolen.

”Om det er naturlig afgang eller af-
skedigelser, så er det ikke sjovt for de 

tilbageværende lærere, når der er færre 
til at løse opgaverne efter sommerferien,” 
siger Ronald Karlsen.   

Skal tale om det
Formand for Danske Gymnasier An-
ne-Birgitte Rasmussen siger, at det er 
hendes indtryk, at mange skoler hånd-
terer nedskæringerne med naturlig af-
gang.

”Det er en god løsning, hvis man på 
den måde kan undgå afskedigelser,” si-
ger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun mener, det er fornuftigt, hvis le-
delse og lærere diskuterer naturlig af-
gang i samarbejdsudvalget – for eksem-
pel om man kan lave seniorordninger, 
aftrædelsesordninger og så videre.   

Hun mener også, at ledere bør spørge 
ældre medarbejdere, om de har planer 
om at gå på pension.

”Det er ærgerligt at afskedige en med-
arbejder, hvorefter en lærer går på pen-
sion i sommerferien,” siger hun.

Ronald Karlsen mener også, at det er 
godt, hvis ledelsen tænker i naturlig af-
gang frem for afskedigelser.

”Ledelsen skal sige åbent i god tid, 
hvis der skal reduceres blandt medar-
bejderne, og så kan det være, at nogle 
ældre medarbejdere vælger at gå,” siger 
Ronald Karlsen.  
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SÅ MANGE GÅR  
PÅ PENSION  

ELLER EFTERLØN 

ALDERSFORDELINGEN  
AF GL’S MEDLEMMER

2016:  

435
2017:  

407
2018:  

380
(Forventede tal ifølge GL)

60-64 år: 

1.506
65-69 år: 

907
70+ år:  

76
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UNGDOMSKULTUR I EN 
FORANDRINGSTID

Noemi Katznelson, cand. mag., 
ph.d., center- og forskningsleder ved 

Center for Ungdomsforskning.

DE DIGITALE INDFØDTE
Søren Schultz Hansen, cand. comm. 
i dansk litteratur og kommunikation, 
erhvervsforsker og ekstern lektor på 

Copenhagen Business School.

FRA PERFORMANCEKULTUR TIL 
LÆRINGSKULTUR

Heidi Andersen, cand.mag. i engelsk 
og dansk samt projektleder på Odder 

Gymnasium.

FREMMEDSPROG OG 
LÆRINGSPOTENTIALER

Hanne Leth Andersen,  
mag. art., ph.d. og rektor for  

Roskilde Universitet.

OPLÆGSHOLDERE

Hvad kendetegner nutidens ungdomskultur, som er den første generation af de digitale indfødte? 
Hvorfor er flid, stræbsomhed og gode karakterer ikke nok i mødet med videregående uddan-
nelser og arbejdsmarkedet? Og hvordan kan undervisning i sprog og naturvidenskab medvirke 
til at skabe fokus på en meningsfuld læring, der også rækker udover skolen?

Vi har inviteret en række kendte forskere, undervisere og elever til at give svar på spørgsmålene 
med det formål at vise nye perspektiver på uddannelse og læring. 

&
Ungdomskultur 
    didaktik 5. april  2016  | Musikhuset  |  Aarhus

6. april 2016  |  Den Sorte Diamant  |  København

NATURVIDENSKAB OG 
LÆRINGSPOTENTIALER
Jens Dolin, professor ved Natur-
fagenes Didaktik på Københavns 
Universitet.

KONKURRENCESTAT PÅ 
SKOLESKEMAET
Melissa Maria Elsborg, 2.g-elev på 
Rysensteen Gymnasium.

GYMNASIET SET I BAKSPEJLET
Karoline Stage, student 2015 fra 
Midt sjællands Gymnasium.

MODERATOR  PÅ KONFERENCEN
Martin Breum, journalist, forfatter og 
bl.a. tidligere vært på DR2’s Deadline.

KONFERENCE

H f-uddannelsen er et vigtigt al-
ternativ til de øvrige gymnasiale 
uddannelser og skal i store træk 
fortsætte med at se ud, som den 

gør i dag. 
Sådan lyder meldingen fra de fleste af un-

dervisningsordførerne på Christiansborg 
forud for forhandlingerne om en ny gymna-
siereform.  

”I modsætning til gymnasiet, som har brug 
for en reform, så er det ikke revolutionerende 
ting, der er behov for at ændre ved hf. Ud-
dannelsen er god til at løfte kursisterne, fordi 
den løbende er blevet tilrettet de unges og 
samfundets behov,” siger Mai Mercado, der 
er undervisningsordfører for Det Konservative 
Folkeparti. 

Hf har brug for øget faglighed og en tyde-
ligere profil, mener de uddannelsespolitiske 
ordførere. Men de er uenige om, hvordan det 
skal ske. Også adgangskravet til hf bliver en 
knast i forhandlingerne om en ny gymnasie-
reform. 

S
porene fra folkeskolereformen 
skræmmer, når gymnasiereformen 
skal gennemføres i nedskæringsti-
der, mener SF og Enhedslisten. 

Dansk Folkeparti mener, at eventuelle ekstra 
udgifter for gymnasierne skal finansieres. 

”Det har kastet lange skygger over folke-
skolereformen, at der ikke fulgte penge med. 
Det har givet reformen en vanskelig fødsel,” 
siger SF’s undervisningsordfører, Jacob 
Mark, som frygter, at en ny gymnasiereform 
får en vanskelig begyndelse. 

Dansk Folkeparti mener, det er nødven-
digt med en gymnasiereform nu – nedskæ-
ringer eller ej. Men partiets gymnasieord-
fører, Marie Krarup, mener dog, at 
gymnasierne ikke skal løfte flere opgaver 
eller undervisning ufinansieret. 

”Når vi er blevet enige om en gymnasie-
reform, og der så er noget i den, som er mere 
udgiftskrævende, så er det et problem, der 
skal løses. Det er klart,” siger Marie Krarup, 
der dog mener, at en ny reform ikke behøver 
at koste flere penge. 

SE, HVAD  
POLITIKERNE  
VIL MED HF

POLITIKERE:  
Reform med 
nedskæringer er 
meget uheldig

BLOG:

”Gymnasiet 
burde i højere 
grad være for 

dem, der kan og 
vil. Et karakter-
krav er i mine 
øjne den for-

kerte vej at gå. 
Bjarne Ove Hansen,  

adjunkt, EUC Nordvest-
sjælland, på Facebook-
siden Gymnasielærer

NYT FRA MINISTERIETS  
PRAKTIKERPANEL

”Min tøven 
skyldtes tvivl 
om, hvorvidt 

ministeren fak-
tisk ville lytte til 

praktikerne, eller 
om det blot var 

spil for galleriet, 
skriver lærer og 
gymnasiesko-

len.dk's blogger 
Anne Boie  

Johannesson.
Læs om hendes oplevelser 

fra mødet på  
gymnasieskolen.dk 

f
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hvad det gør ved stemningen 
på et lærerværelse, når nogen 
skal afskediges. De kender 

usikkerheden og angsten.  
I sidste skoleår blev to af skolens lærere 

fyret på grund af udsigten til færre klasser. 
Og ingen af årsvikarerne blev genansat. 14 
klasser blev færdige i juni – kun 11 klasser 
begyndte i august.

Nu er yderligere seks lærere afskediget, 
og fire er sat ned i tid. Årsagen er fortsat 
det faldende elevtal – nu i kombination 
med de nedskæringer på uddannelsesom-
rådet, som et flertal i Folketinget har ved-
taget. 

Vi er på lærerværelset på Århus Aka-
demi. Der er frokostpause, og snakken går 
ved bordene. 

Det er kun to uger siden, der blev sat 
navne på de lærere, der efter sommerferien 
skal finde et nyt job. Men processen har 
været i gang siden efteråret, fortæller Maj-
ken Rasmussen og Jonas Warming Jensen, 
der begge er lærere på skolen. 

Først meldte ledelsen ud, at tre til fem 
lærere skulle fyres, så hed det otte og på 
et tidspunkt 11. 

”Ledelsen har været åben, så tingene er 
ikke kommet bag på os, men processen har 
været meget lang,” siger Jonas Warming 
Jensen, der underviser i idræt og historie. 

De to lærere lægger ikke skjul på, at det 
har været en svær tid. Usikkerheden om, 

På Århus Akademi er seks 
lærere blevet fyret, og �re 
skal gå ned i tid. Det har 
skabt snak i krogene på 
lærerværelset og udfordret 
sammenholdet, fortæller to 
af skolens lærere. 

”ANGSTEN 
FOR AT MISTE 
SIT JOB FÅR 
GRIMME TING 
OP I FOLK”
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hvor mange og hvem der ville blive ramt, 
har i den grad påvirket lærerkollegiet. 

”Alle vil overleve. Jeg tror, ingen har følt 
sig sikre. Egentlig har vi et enormt godt 
lærerkollegium, men sådan en situation 
her får grimme ting op i folk. Der opstår 
snak i krogene og grupperinger: de unge 
mod de ældre og faggrupperne mod hin-
anden,” siger Majken Rasmussen, der un-
derviser i religion og psykologi. 

Jonas Warming Jensen er enig: 
”Stemningen har været ubehagelig. Man 

begynder at måle og veje og bagtale hin-
anden. Jeg tror, det er svært at undgå.”

Tækkes ledelsen
En del lærere meldte sig pludselig til nye 
projekter og ville gøre noget ekstra, fortæl-
ler de to lærere.  

”Rektor er ny, og der er mange nye ting 
at byde ind på, fordi han gerne vil vende 
skuden. Men meldte man sig, blev det hur-
tigt set, som om man udelukkende ville 
tækkes ledelsen,” siger Jonas Warming 
Jensen. 

Mette Kristensen er tillidsrepræsentant 
på Århus Akademi. Hun har også mærket, 
at sammenholdet på lærerværelset har væ-
ret under pres. 

”Det var mest før jul. Folk havde meget 
travlt med at fortælle om egne projekter og 
forholde sig til, hvad andre foretog sig,” 
siger hun. 

Sammen med rektor drøfter hun nu, hvor-
dan man kommer godt videre og sikrer, at 
folk tør melde sig til fremtidige projekter. 

Hun synes, at ledelsen har været sober, 
grundig og åben gennem hele forløbet. 

”Når nu det er så rædselsfuldt, som så-
dan noget er, så synes jeg faktisk, at pro-
cessen har været god. MIO har været ind-
kaldt til flere møder omkring budgettet,” 
siger Mette Kristensen. 

Mindre indtægt
Det er nedgangen i kursister, der er den 
primære årsag til de aktuelle fyringer på 
Århus Akademi. På to år er skolen gået fra 
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lærerværelset 

har været 
ubehagelig, 
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Majken  
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Warming 

Jensen, der 
underviser  
på Århus 
Akademi. 
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850 til 650 kursister. Men nedskæringerne 
på uddannelsesområdet, som et flertal i 
Folketinget har vedtaget, påvirker også 
økonomien.

Ligesom alle andre gymnasiale uddan-
nelser skal Århus Akademi spare to pro-
cent på budgettet for 2016. Derudover 
flytter en ny taxameteraftale penge fra stx 
til erhvervsuddannelserne. Det rammer 
også Århus Akademi, hvor man både ud-
byder toårigt hf og den toårige stx. 

Ifølge Allan Kortnum, der er rektor for 
Århus Akademi, har skolen udsigt til at 
få otte millioner kroner mindre i indtægt 
i 2016 end i 2015. Sidste år havde skolen 
et overskud på en million kroner. I år går 
man efter et nul. 

”Det er naturligvis trist at sige farvel til 
gode kolleger. Men 83 procent af vores 
omsætning går til lønninger, og vi har 
ingen stor egenkapital. Derfor er fyrin-
gerne en nødvendighed,” siger Allan Kort-
num, der understreger, at der ud over de 
seks lærere også er blevet fyret en uddan-
nelsesleder og en kantinemedarbejder.

Derudover skærer skolen på undervis-
ningsmidler, lærernes efteruddannelse og 
vedligeholdelse af bygningerne. 

Århus Akademi budgetterer med, at 
man til august kan starte 11 klasser op 
ligesom sidste år. Kan skolen oprette flere 
nye klasser, kan nogle af de fyrede lærere 
blive genansat. Kommer der færre kursi-
ster, skal flere afskediges. Først efter an-
søgningsfristen den 15. marts ved skolen, 
hvordan fremtiden præcis ser ud. 

Står det til regeringen, skal skolerne 
også skære to procent om året i 2017, 2018 
og 2019. 

”Bliver det en realitet, må vi skrue på 
yderligere håndtag,” siger Allan Kortnum. 

Lettelse og fortvivlelse
Den 11. januar blev der sat navne på de 
seks, der mister deres job, og de fire, der 
skal gå ned i tid. Usikkerheden er nu væk. 
Men at være på et lærerværelse, hvor nogle 
er lettede, og andre er fortvivlede, er hel-
ler ikke let, lyder det fra de to lærere.  

”Det er en blandet følelse, man står 
med. Man er glad for at kunne blive, men 
trist over at skulle sige farvel til gode kol-
leger,” siger Majken Rasmussen, og Jonas 
Warming Jensen tilføjer:

”Som kollega kan man jo ikke ændre 
på situationen, men man kan lytte og vise 
forståelse.”

De afskedigede lærere reagerer meget 
forskelligt. Nogle er afklarede, andre har 
brug for tid. Nogle vil gerne tale, andre 
lukker sig om sig selv, fortæller Mette Kri-
stensen. 

”Men heldigvis smitter det som regel, 
når man ser en kollega være åben,” siger 
hun og fortsætter:

”Nu er udfordringen for lærerkollegiet 
at vende tilbage til hverdagen igen. Der 
er et samarbejde, der skal fungere, selvom 
nogle af lærerne ikke skal være på skolen 
efter sommerferien.”

Hun er optimistisk.
”Jeg tænker, at vi godt kan rumme de 

her op- og nedture. Vi har et godt lærer-
værelse. Vi skal nok tage os af hinanden,” 
siger Mette Kristensen. 

Skal undervise mere
Allan Kortnum erkender, at lærerne i det 
kommende skoleår skal undervise mere. 
På det næste møde i MIO skal man dis-
kutere, hvordan man bedst kan fordele 
opgaverne, og hvad man kan skrue på, 
for at lærerne kan ”arbejde smartere”. 
Derefter skal diskussionen fortsætte ude 
i faggrupperne. 

Han nævner som en mulighed, at den 
enkelte lærer får flere hold på samme ni-
veau i stedet for blandede niveauer. En 
anden mulighed kan være, at lærerne i 
højere grad genbruger undervisningsfor-
løb. 

”Jeg håber, at lærerne er med på en 
dialog om, hvordan vi skal gøre det, så vi 
bevarer kvaliteten i undervisningen,” siger 
Allan Kortnum. 

For Mette Kristensen er det afgørende, 
at man finder løsninger, der giver mening. 

”Flere parallelforløb og mere genbrug 
kan godt give mening. Bare det hele ikke 
bliver på den måde,” siger hun. 

Majken Rasmussen og Jonas Warming 
Jensen er åbne for at diskutere, hvad man 
kan gøre. Men de frygter, at fyringerne 
uanset hvad får konsekvenser. 

”Jeg har svært ved at se, at det ikke 
kommer til at gå ud over kvaliteten,” siger 
Majken Rasmussen. 

Allan Kortnum er rektor på Århus Akademi.

Mette Kristensen er tillids - 
repræsentant på Århus Akademi. 
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Det er ikke sjovt at blive afskediget, men er 
du medlem af Gymnasieskolernes 
Lærerforening (GL), er der hjælp at hente.

KONTAKT OS, HVIS DU MISTER DIT JOB 

SE DIG SELV MED FRISKE ØJNE
GL tilbyder dig hjælp til at finde det nye job. 
Få hjælp til afklaring og jobsøgning i et særligt 
tilrettelagt forløb med karrieresamtaler, work-
shops og netværk.

? !

FÅ SPARRING�
Det kan være godt at få snakket 
med en professionel, når du skal 
videre efter en afskedigelse. GL 

tilbyder dig coaching til at komme 
ovenpå mentalt og tænke over din 

jobsituation.

TAL PROBLEMERNE 
IGENNEM
Du kan også få 5 psykolog-
timer/pr. år.
Tit bliver også andre dele af 
livet berørt, når dit arbejdsliv 
bliver radikalt ændret.

FIND VEJEN TIL DIT NÆSTE JOB
Måske kan du se muligheder, der kræver, at du 
får nogle nye kompetencer.
GL yder støtte til kurser, der kvalificerer dig til 
jobs også uden for gymnasiesektoren. 
Medlemmer kan få op til 15.000 kr. i tilskud.

 

www.gl.org     Tlf. 33 29 09 00
 

FÅ RÅD TIL DET DAGLIGE
Det kan være svært at få det til at 
løbe rundt på dagpenge. GL giver 
fastansatte, der er blevet afskedi-
get, 5.000 kroner om måneden, 
oven på dagpengene i op til et år.

MINDRE I KONTINGENT
Som arbejdsløs eller på nedsat 
tid betaler du mindre i 
kontingent til GL.
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Der er stor forskel på,  
hvordan gymnasierne hånd-

terer to procents-besparelserne, 
og hvordan stemningen er 

på skolerne. Gymnasieskolen 
tager en temperaturmåling  
hos TR'er fra nord til syd,  

øst til vest.
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CHRISTINA  
CÆSARSEN,  
FJERRITSLEV  
GYMNASIUM

”Hos os er perso-
nalenedskæringen 
sket på ledelses-
niveau. Vores nye 
rektor kommer fra 

en stilling som uddannelsesleder hos os, og 
den stilling bliver ikke genbesat. Derudover 
er der blevet �yttet rundt på en række 
opgaver i huset, ligesom andre opgaver er 
blevet optimeret. Der er ingen kolleger, der 
er blevet fyret.

Selvom der er god stemning, og folk er 
glade for, at vi ikke skal fyre, så er lærerne 
trætte af besparelserne. Vi skal overveje 
meget nøje, hvor mange penge vi bruger 
på nye lærebøger og elevaktiviteter. Derud-
over bliver efteruddannelsen ramt hårdt.

Vi er skrøbelige på grund af elevtallet, 
men vi fokuserer på udvikling i stedet for 
afvikling. Vi skal tiltrække �ere elever, og 
det er der heldigvis opbakning fra lokalsam-
fundet til.”

HANS ERIK EHLERS-KOCK,  
SØNDERBORG STATSSKOLE  
OG HF 

”Vi er umiddelbart mere spændte på 
gymnasie reformen end på besparelserne 
her og nu. Vi forudser, at reformen vil få stor 
ind�ydelse på os, og at det måske betyder, 
at enkelte kolleger må tilskyndes til længere 
efteruddannelse, hvis der er fag, der reduceres 

eller helt forsvinder. Der er naturligt nok nogle kolleger, der er bekym-
rede for deres fags fremtid.

Derudover står det godt til hos os. Vi har haft en god økonomi, 
men budgetterer i år med et underskud på et par hundrede tusinder, 
men vores budgettering er nok ret konservativ. Vi har en vestjysk rek-
tor, der har udvist rettidig omhu. Det er vi glade for, ikke mindst nu.

Vi er en stor skole med mange elever, vi �k vores bygninger billigt, 
og vi har en fornuftig drift. Samtidig har vi en god personaleomsæt-
ning, hvor der både er unge lærere, der kommer til, og ældre lærere, 
der stopper. Den naturlige afgang kan således �nansiere de to pro-
cents besparelser i år. Derfor er vi ret fortrøstningsfulde for 2017. Som 
en stor skole ser vi �ere muligheder, end det nok gør sig gældende for 
de mindre.

Vi klarede også implementeringen af OK 13 ret �nt. Der var selv-
følgelig nogle mindre udfordringer, men det var kun lige i omstillings-
fasen.”

BEKYMRET FOR GYMNASIEREFORMEN

HENRIK HOLSTEEN JESSEN,  
AABENRAA STATSSKOLE 

"Det, der fylder mest blandt lærerne nu, 
er afslutningen af seneste normperiode 
den 31. december og den visionsproces, 
vi skal i gang med. Der er ikke meldt 
nogen afskedigelser ud, og jeg forventer 
ikke, at der kommer nogen i 2016.

Vores økonomi ser alt for godt ud. Vi 
har en pæn egenkapital og har igennem de seneste år skåret 
ned på lærerlønningerne, fordi �ere med høj anciennitet er stop-
pet, og der er blevet ansat lærere med lav anciennitet. OK 13 
har også betydet, at der er brugt færre penge på overarbejde. 

Jeg har de seneste år sagt, at det var en fejl at køre skolen 
med overskud. Det har vi gjort i en årrække. Det er udtryk for, at 
vi har brugt for få penge på undervisning. Alligevel er det selv-
følgelig rart, at vi har lidt at trække på nu, hvor besparelserne 
kommer. Det er jo de skoler, der faktisk har brugt deres penge 
på undervisning i stedet for at lave overskud, der er blevet hår-
dest ramt. Det, synes jeg, ikke er fair.

I løbet af foråret skal vi diskutere, hvad vi gør i, det omfang 
fremtidige forringelser bliver vedtaget. Ledelsen vil gerne klare 
alle besparelserne i et hug, men vi synes ikke, at man skal tage 
reduktioner mere end et år frem. Vi skal ikke iværksætte forrin-
gelser, før det er nødvendigt."

VI HAR LIDT AT TRÆKKE PÅ

JØRGEN  
ANDKÆR,  
SYDDANSK  
ERHVERVS- 
SKOLE  
I ODENSE 

”Hos os bliver der 
i år budgetteret 
med et under-

skud på 4,6 millioner kroner ud af en 
omsætning på 360 millioner. Det forven-
tes, at der i hele organisationen i 2016 
bliver arbejdet på at �nde steder, hvor vi 
kan spare. Vi har også set på scenarier-
ne for de kommende år. Allerede i 2017 
bliver besparelserne i størrelsesordenen 
30 millioner, blandt andet på grund af 
færre taxameterpenge. I første omgang 
går vi efter at spare på døde ting. 
Chefgruppen har meldt ud, at vi så vidt 
muligt skal klare besparelserne ved om-
stilling og ikke ved at skære i personale. 
Der er lagt op til, at alle i organisationen 
inddrages og kan komme med forslag 
til, hvor vi kan spare.

Der har lige været afholdt en med-
arbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor 
der var en nedgang i tilfredsheden, men 
det var før, der kom information ud om, 
hvordan skolen ville håndtere besparel-
serne. Det kan hænge sammen med 
frygten for besparelser og afskedigelser.

Det helt store monster hedder dog 
2017. Det kan blive voldsomt, hvis de 
udmeldte besparelser vedtages.”

TRÆT AF BESPARELSER

POUL  
HEDEGAARD,  
ODENSE  
KATEDRAL- 
SKOLE 

”Der er ingen 
tvivl om, at de 
kommende be-
sparelser kommer 

til at koste både stillinger og kvalitet i 
undervisningen. Vi har allerede gjort alt, 
hvad vi kan, for eksempel i forhold til 
fælles indkøb, så dér er der intet at hente. 
Sidste år gik regnskabet i nul, og i år 
budgetterer vi med underskud. Resultatet 
bliver derfor, at vi skal undervise mere og 
forberede os mindre. Det går uden tvivl ud 
over kvaliteten.

Vi regner med, at personalenedgangen 
de næste år kan ske ved naturlig afgang. 
Det er målsætningen. Derfor skal vi ikke 
fyre til sommer – men nok heller ikke ny-
ansætte. Der er dog den detalje, at vi skal 
have dækket de rigtige fag ind, så hvis der 
pludselig er syv dansklærere, der går på 
efterløn, så ser det anderledes ud. 

Vi har en meget udstrakt indsigt og 
inddragelse i besparelsesprocessen. Derfor 
er der en stor tillid til, at det foregår på en 
ordentlig måde. 

Det er et paradoks, at vi skal levere hø-
jere kvalitet for færre penge, for det giver 
dårligere undervisning, men internt i huset 
foregår besparelsesprocessen som sagt 
på en meget god og ordentlig måde.”

2017 ER ET MONSTERALLE INDDRAGES
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En værdig løsning i en  
ekstraordinær situation

I  dette nummer af Gymnasieskolen 
tager redaktionen temperaturen 
på sektoren med nedskæringer 
og afskedigelser. Reportagerne 

viser, hvor forskelligt både ledere og 
lærere håndterer nedskæringerne. Det 
ses med al tydelighed, at der ikke er 
ét facit på, hvad der er den rette løs-
ning, når økonomien strammer. På 
nogle skoler vil lærerne klart involveres 
i, hvordan der skal skæres, og på andre 
skoler mener lærerne, at det er en op-
gave, som ledelsen må påtage sig. 

Stemningsbilledet fra Aarhus vidner 
om, hvad forventede afskedigelser kan 
gøre ved et ellers godt lærerværelse. 
Selv om både lærere og tillidsrepræ-
sentant beskriver ledelsen som inddra-
gende, har det været yderst svært at 
håndtere, at der skulle afskediges kol-
leger. Og det er ikke bare i Aarhus, det 
er svært. Men det er stærkt, at man vil 
dele sine erfaringer. Det giver andre 
skoler mulighed for at tænke sig om. 
Der findes nok hverken rigtige eller 
forkerte måder at gribe processen an 
på, men der findes bevidste valg. Skal 
der afskediges, kan processen opleves 
som et valg mellem pest og kolera, og 
det er det nok også, men et bevidst 
valg og en transparent planlægning 
giver langt større mulighed for at gen-
nemføre en værdig proces.

Men uanset hvordan afskedigelser 
foregår, er vi i en ekstraordinær situ-
ation, hvor en række kolleger vil miste 
deres job. Derfor mener vi i hovedbe-
styrelsen, at det er rettidig omhu for 
fællesskabet at støtte de medlemmer, 
som mister jobbet. Nogle lærere vil 
finde et nyt gymnasielærerjob eller 
blive genansat på egen skole, men vi 
må også se i øjnene, at der vil være 

plads til en del færre lærere i sektoren 
i de kommende år. Derfor skal vi 
hjælpe disse medlemmer. Det er vær-
digt, og det er ekstraordinært. 

Et helt centralt tilbud bliver et kar-
riereafklaringsforløb, hvor berørte 
medlemmer tilbydes et særligt tilret-
telagt forløb med karrieresamtaler, 
workshopper og netværk for at finde 
vej til et nyt job. Er der behov for at 
supplere kompetencer eller få kompe-
tencer stadfæstet på papir, giver Gym-
nasieskolernes Lærerforening (GL) op 
til 15.000 kroner i tilskud. Og bliver 
der en periode med dagpenge, giver 
GL 5.000 kroner oveni om måneden i 
et år. Der er også mulighed for sparring 
hos en coach eller psykolog. 

Er der en karriere uden for sektoren 
for gymnasielærere? Ja, gymnasielæ-
rere har mange af de kompetencer, 
arbejdsmarkedet efterspørger. Gymna-
sielæreren er hver eneste dag leder, 
koordinator, projektleder, formidler og 
foredragsholder. Hun har et bredt fag-
ligt kendskab og favner vidt forskel-
lige mennesker. Hvis man oversæt-
ter en gymnasielærers CV, er det 
attraktivt. 

Samtidig er det vigtigt, at gym-
nasieuddannelserne også i frem-
tiden er attraktive arbejdspladser, 
så skolerne kan tiltrække og fast-
holde dygtige lærere. Det er en 
udfordring, skolerne skal huske, 
når de kommende skoleår skal 
planlægges. Der vil være 
færre lærere til at løfte opga-
ven, og så må opgaven skæ-
res til. 

GL’s formand  
Annette Nordstrøm Hansen
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F or mange elever i klasserne vil gå ud over kvali-
teten af undervisningen og få flere til at falde fra.

Derfor skal klasseloftet bevares, som det er i 
dag – også selvom landets gymnasier lige nu skal 

skære ned.  
Det er den klare melding fra lærerværelset på  Roskilde 

Gymnasium.
”Med store klasser bliver det rigtig svært at få tid til den 

enkelte elev og give ordentlig feedback. Det rammer alle 
elever, men især de svage,” siger Jesper Adelsbøll, der un-
derviser i engelsk og oldtidskundskab og er tillidsrepræ-
sentant.  

D et kan måske lette presset på stressede 
elever, hvis der bliver skåret ned på 
karaktergivningen i gymnasiet. 

Det mener lærerne Lene Møller Han-
sen, Anne Sofie Svendsen og Nicklas Munk. De 
underviser til daglig i religion, engelsk, historie 
og samfundsfag på Herlev Gymnasium og oplever 
alle tre, at deres elever generelt er meget optagede 
af deres karakterer.

”Det er ikke alle eleverne, men jeg tror bestemt, 
det er noget, som de fleste gymnasielærere kan 
genkende. Jeg har for eksempel haft elever, der har 
været ved studievejlederen, fordi de har været ved 
at gå ned med stress,” siger Anne Sofie Svendsen.

Derfor kan det være en god idé at undlade ka-
raktererne i for eksempel det første halve år på 
gymnasiet, synes lærerne.

”På den måde kan eleverne måske nemmere 
finde sig til rette og få en bedre forståelse for, hvad 
det egentlig er, de skal lære, i stedet for at fokusere 
på karaktertallet,” siger Lene Møller Hansen. 

”Sundt med kritiske 
spørgsmål til en gammel 
rotte i faget. 

LÆRERE: PERIODE UDEN KARAKTERER 
KAN VÆRE GAVNLIGT

LÆRERE: UDEN KLASSELOFTET ER VI PÅ EN GLIDEBANE

Formanden for Spansk-
lærerforeningen, Irma 
Kobæk, frygter reform- 
stramninger på studie-
retningerne, der vil 
ramme spansk og de 
andre begyndersprog.

SPANSKLÆRERE: 
Bevar begynder-
sprog i studie- 
retninger

Rita Houmann, gymnasielærer 
og blogger på gymnasieskolen.dkBLOG:
gymnasieskolen.dk

g
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politiken 
kurser
LÆRER TIL LÆRER

STED: Kurserne foregår i Politikens Foredragssal, Vestergade 28, København K
TILMELDING: Kurserne er gratis, men man skal have billet. Tilmeld dig via politiken.dk/kurser
KONTAKT: Har du spørgsmål, så skriv til os på kurser@pol.dk eller ring på 33 47 13 20

Undervisningen bliver elevernes 
projekt frem for mit
Kasper Pagh Ditlevsen, 
Køge Private Realskole, Gymnasium

Man er nødt til at få eleverne op af 
stolene, ellers er det dræbende kedeligt
Henning Bjarne Afzelius, 
Nørre Gymnasium

GIV ELEVERNE HOVEDROLLEN Elevinddragelse i undervisningen
Elevinddragelse er nøgleordet på dette kursus, hvor du vil blive præsente-
ret for et hav af nye ideer og kreative øvelser, der giver eleven hovedrollen 
i undervisningen. Lyst, glæde og gejst kendetegner vinderen fra 2015, 
Kasper Pagh Ditlevsen. Han engagerer sine elever gennem leg, skuespil, 
rap og taler. Prisvinder fra 2013 Rudi Lauridsen har rejst landet tyndt med 
sine forskellige kurser, hvor deltagerne konkret afprøver arbejdsformer 
og får inspiration til variation. Kurserne er meget praksisnære, og et 
kendetegn ved alle arbejdsformerne er, at eleverne har hovedrollen i det 
faglige læringsrum. Tirsdag 5. april kl. 10-16

NATURVIDENSKAB FOR ALLE Formidling af naturvidenskab
Få redskaber til at gøre naturvidenskaben både spændende og forståelig 
for dine elever. Mød Henning Bjarne Afzelius, som har vundet Undervis- 
ninsprisen for sin evne til at motivere og inspirere sine elever, så både 
renter, geometri, eksponentielle ligninger og astronomi bliver en leg - 
også for de fagligt udfordrede elever. Du vil også møde Nynne Afzelius fra 
Sorø Sciencetalenter, som giver dig gode råd til, hvordan du opdager og 
udfordrer de naturvidenskabelige talenter i klassen.
Mandag 25. april kl. 10-16

Kom på gratis kursus med tidligere vindere af Politikens Undervisningspris
Bliv inspireret på de nye kurser for lærere på de gymnasiale uddannelser. Kurserne har fokus 
på gode erfaringer fra hverdagen, læring og vidensdeling fra lærer til lærer. Du får redskaber, 
som du kan bruge direkte i undervisningen.

Kurserne er støttet af Lundbeckfonden.
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rederiksværk Gymnasium og HF 
er lidt af et paradoks.

På den ene side er skolen et af 
de udkantsgymnasier, som kæm-

per med økonomien, blandt andet på 
grund af faldende elevtal og en udfordret 
elevgruppe.

På den anden side bruger gymnasiet 
107 procent af undervisningstaxametret, 
men undgår alligevel at afskedige lærere 
i år på trods af finanslovens besparelser 
på sektoren.

”Det er hårde tider, så det er ikke, fordi 
vi har fundet en nem løsning. Men i år 
klarer vi det lige med skindet på næsen,” 

siger tillidsrepræsentant Søren Møller.
Redningen for skolen består blandt an-

det af, at der blandt lærerne er en del 
naturlig afgang til sommer.

”Der er fire lærere, der allerede inden 
besparelserne havde planlagt at gå på 
pension til sommer. Derudover er der 
nogle stykker, som gerne vil på nedsat 
tid,” fortæller rektor Johnny Simonsen, 
der ikke ville bryde sig om at opfordre 
nogen til at gå tidligere på pension.

”Man skal have lov til at stoppe et langt 
arbejdsliv, når man gerne vil. Man fortjener 
ikke at blive fyret, bare fordi man er ældre.”

Forholdsvis tidligt meldte ledelsen ud, 

at nedskæringer ikke kom til at betyde 
personalereduktion, fortæller Søren Møller.

”Det betyder meget for en arbejdsplads, 
at man ikke frygter afskedigelser. Det er 
nok også en af grundene til, at der har 
været stille og roligt på lærerværelset, da 
nedskæringshistorierne begyndte at køre,” 
siger Søren Møller.

Tillidsrepræsentanten har med forun-
dring set til, hvordan nogle skoleledelser 
er gået radikalt til værks og har varslet 
fyringer på trods af robust økonomi. Han 
mener, at en del skoler har taget sorgerne 
på forskud og taget højde for mulige frem-
tidige nedskæringer. Men dermed har de 

Overskuddet glimter ikke i budgettet på Frederiksværk Gymnasium og HF.  
De har tilmed også allerede mærket elevnedgang. Alligevel kommer de igennem 
dette års nedskæringer uden afskedigelser.

I ÅR KLARER VI DET LIGE  
MED SKINDET PÅ NÆSEN
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 Man skal have 
lov til at stoppe et 

langt arbejdsliv, når 
man gerne vil. 

Johnny Simonsen, rektor,  
Frederiksværk Gymnasium og HF
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også set stort på, hvordan afskedigelser 
påvirker en arbejdsplads, påpeger han.

”Her er ledelse og tillidsrepræsentant 
nødt til at holde sammen. For gymnasiet 
er så nyt, at det ikke er en naturlov, at vi 
skal være her,” siger Søren Møller og ud-
dyber:

”Vi har ikke råd til at have en krig mel-
lem lærere og ledelse. Så i stedet for at 
hvæsse knivene har vi set praktisk på, 
hvordan vi løser problemerne.”

Sparer på vedligeholdelse
Men det er ikke kun de ældre medarbej-
dere, der er en del af løsningen på Frede-
riksværk Gymnasium og HF.

Som nævnt bruger skolen 107 procent 
af undervisningstaxametret til undervis-
ning. Det vil sige, at der overføres penge 
fra administration og bygninger til at drive 
undervisning for.

”I en overgangsfase kan vi godt tage 
penge fra administration og bygninger, 
fordi vi har en effektiv administration og 
nogle flotte bygninger, som vi har passet 
godt på,” fortæller Johnny Simonsen og 
indskyder:

”Men det kan vi selvfølgelig ikke fort-
sætte med.”   

Søren Møller fremhæver også skolens 
bestyrelse som en af årsagerne til, at de 
slipper for afskedigelser i år.

”Vi har en fornuftig bestyrelse, som er 
fast besluttet på, at vi er sat i verden for 
at drive undervisning – ikke for at akku-
mulere overskud,” siger tillidsrepræsen-
tanten og uddyber:

”Bestyrelsen accepterer et underskud i 
år, men nok ikke to år i træk. Til gengæld 
er det fint med dem, at budgettet går i 
nul.”

Da finansloven blev vedtaget med færre 
penge til gymnasierne, var Frederiksværk 
Gymnasium og HF allerede i gang med at 
se på mulige besparelser. For skolen har 
en anstrengt økonomi. Det faldende elev-
tal er en af årsagerne.

”Vi har 100 elever færre end for fire år 
siden. Det er cirka en 25-procents ned-
gang af elever,” fortæller Johnny Simon-
sen.

Samtidig spiller den udfordrede elev-
gruppes frafald også ind, påpeger Søren 
Møller. 

”Vi har meget lave klassekvotienter i 
nogle 3.g-klasser. For hvis en elev falder 
fra, får vi oftest ikke en ny elev, som man 
nok gør på større gymnasier,” siger han.

  Vi har ikke  
råd til at have en  
krig mellem lærere  
og ledelse. 
Søren Møller, tillidsrepræsentant,  
Frederiksværk Gymnasium og HF

Svær proces forude
Selvom ledelse og tillidsrepræsentant be-
vidst har fokuseret på ikke at tage sor-
gerne på forskud i forhold til mulige frem-
tidige fald i indtægterne, er de så småt 
begyndt at kigge fremad.

”Vi bliver færre til at løse den samme 
opgave, så vi skal have taget hul på snak-
ken om, hvorvidt noget skal gøres på en 
anden måde. Om vi kan finde nogle kol-
lektive løsninger, så vi ikke bare ender 
med at løbe stærkere,” siger Søren Møller. 

Det bliver starten på en kollektiv proces, 
hvor man først drøfter det i faggrupperne, 
som sidenhen melder tilbage til skolens 
samarbejdsudvalg.

”Det bliver en svær proces, for ingen 
ønsker at slække på kvaliteten, og vi har 
svært ved at pege på noget, vi ikke skal 
gøre fremover,” siger Søren Møller.

”Vi har altid haft nogle elever, der kræ-
ver lidt ekstra, men vi har ikke tænkt over, 
hvad det koster. Det gør man jo ikke. Man 
hjælper dem jo så godt igennem som mu-
ligt, og det skal vi også prioritere frem-
over,” siger Johnny Simonsen og tilføjer:

”Men hvis man skærer yderligere, er 
der naturligvis en grænse for, hvor længe 
vi kan fortsætte med det.” 
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M
an har indsigt i mange 
fagområder. 

Det er én af de ting, 
man som gymnasielæ-

rer kan slå på, hvis man vil søge 
et job i en anden branche. Sådan 
siger tidligere gymnasielærer 
Maja Bødtcher Hansen.

”Som gymnasielærer føler man 
sig særfaglig, men faktisk har man 
en bred faglighed, fordi man arbej-
der så meget på tværs i gymnasiet 
i dag. Det kan man bruge i mange 
typer job,” siger hun. 

Efter at have undervist i dansk og bil-
ledkunst på Sankt Annæ Gymnasium i 
10 år skiftede Maja Bødtcher-Hansen for 
to år siden til Københavns Universitet. 
Først til en stilling som specialkonsulent 
i skriftlighed. I dag er hun leder af Teach, 
der er den pædagogiske enhed på Det 
Humanistiske Fakultet. Her er det hendes 
opgave – i samarbejde med underviserne 
– at udvikle undervisningen. Desuden 
arbejder hun strategisk med fakultetets 
uddannelser og studiemiljø og er med til 
at koordinere universitetets generelle ind-
sats på det pædagogiske og didaktiske 
område.  

Maja Bødtcher-Hansen har selv kunnet 
bruge den brede faglighed.  

”Jeg kan tale med på rigtig mange om-
råder. Når jeg for eksempel underviser 

Som gymnasielærer har man  
en bred faglighed, der kan  
bruges i mange forskellige job, 
siger Maja Bødtcher-Hansen. 
Hun ski�ede for to år siden 
Sankt Annæ Gymnasium ud 
med Københavns Universitet. 

”MAN ER I REALITETEN  
PROJEKTLEDER”
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Flere gymnasielærere bliver i denne tid fyret. Nogle overvejer måske at kigge mod 
andre brancher, når de skal ¨nde et nyt job. Men hvilke kompetencer har man 
egentlig som gymnasielærer? Tre tidligere gymnasielærere giver her deres bud. 

KARRIERESKIFT

NAVN:
Maja Bødtcher-Hansen.

JOB: 
Leder af Teach på  

Københavns Universitet.

Har tidligere undervist  
i dansk og billedkunst  

på Sankt Annæ  
Gymnasium. 
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For Morten Trolle var det at være gymnasielærer en 
stor del af hans identitet. Så det var en udfordring,  
da han skulle genop�nde sig selv som forlagsredaktør. 

PÅ DEN ANDEN  
SIDE AF BØGERNE
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historielærerne, så har jeg på forhånd en 
faglig forståelse,” siger hun. 

Brug nogle andre ord
Ifølge Maja Bødtcher-Hansen har man som 
gymnasielærer rigtig meget at byde på. 
Mange gange handler det blot om at bruge 
nogle andre ord, hvis man vil sparke dø-
ren ind til andre brancher, mener hun. 

”Man kan lede en klasse, disponere sit 
stof, kommunikere klart, argumentere, 
styre et møde og sætte projekter i gang. 
Som lærer er man i realiteten projektleder, 
og dem er der brug for overalt. Det er bare 
ikke det ord, vi bruger i gymnasiet.”

Også den store viden om nutidens unge, 
man har som gymnasielærer, kan bruges 
i mange sammenhænge, påpeger hun. 

”Kommuner og ministerier sætter mange 
projekter i gang om blandt andet negativ 
social arv og unge med anden etnisk bag-
grund. Her vil det tælle, at man har en 
viden fra hverdagen ude i klasselokalet 
og kan sige: Jeg har set det her virke,” 
siger Maja Bødtcher-Hansen. 

Autoritet i nyt job
Fordi Maja Bødtcher-Hansen er blevet i 
undervisningsverdenen, er der mange ting 
fra arbejdet som gymnasielærer, hun di-
rekte kan bruge i dag – og som giver hende 
autoritet i det nye job. 

”Jeg har eksperimenteret meget i min 
egen undervisning og prøvet en masse 
ting af. Jeg har blandt andet leget med 
klasserummet og med nye måder at skrive 
opgaver på. Det giver mig en sikkerhed 
og en autoritet, når jeg sammen med un-
derviserne her skal nytænke undervis-
ningen.” 

Hun var utrolig glad for at være gym-
nasielærer, men hendes nysgerrighed og 
rastløshed drev hende mod nye udfordrin-
ger. Det nye job tror hun primært, hun 
fik, fordi hun ud over at undervise har 
skrevet undervisningsbøger, været med i 
udviklingsprojekter og blandet sig i de-
batten om, hvor fagene skal bevæge sig 
hen. 

”Jeg har vist, at jeg er i stand til at ud-
vikle områder og få vidensarbejdere til at 
rykke sig. Det er en efterspurgt kompetence 
i dag,” siger Maja Bødtcher-Hansen.  
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a Morten Trolle blev opfordret af en kol-
lega til at søge en nyopslået stilling som 
forlagsredaktør, slog han det hen til at 
starte med.  

”Jeg havde aldrig tænkt på at lave andet end at 
være gymnasielærer, men så tænkte jeg alligevel, 
at det kunne være sjovt at prøve mine kompeten-
cer af på en anden måde; at prøve arbejdet på den 
anden side af bøgerne,” fortæller Morten Trolle.

Han søgte stillingen som forlagsredaktør for 
matematik og naturvidenskabelige fag i uddan-
nelsesafdelingen på forlaget Lindhardt og Ringhof 
- og fik den. Det var dog ikke helt let at lægge de 
næsten otte år som lærer i matematik og historie 
på Greve Gymnasium på hylden. For ham var det 
blevet en stor del af hans identitet at være under-
viser.    

”I starten følte jeg mig som en gymnasielærer, 
der lavede noget andet. Når jeg kom ud på et gym-
nasium, så følte jeg, at jeg var tilbage blandt mine 
ligesindede, men jeg kunne se, at lærerne så an-
derledes på mig. Jeg var ikke en del af klubben 
længere.” 

Spring i med begge ben
Det var den mentale omstilling, der var mest ud-
fordrende for Morten Trolle. Når han kigger tilbage 
på den første tid i sin nye stilling, ville han ønske, 
at han havde været bedre til at give slip på sit eget 
selvbillede og hurtigere var sprunget ud i de nye 
udfordringer med begge ben.    

”Hvis man ikke skal være gymnasielærer, så 
skal man også stoppe med at betragte sig selv som 
gymnasielærer," siger Morten Trolle. 

Han mener, at man som gymnasielærer opbyg-
ger rigtig mange kompetencer, der kan være vær-
difulde i mange andre erhverv, men man er måske 
ikke altid opmærksom på det selv. 

”Man er blandt andet rigtig god til at formidle 
kompleks viden og have et blik for modtagernes 
forståelsesforudsætninger. Man er også vant til at 
have korte deadlines. Sidder der 28 elever klar i 
et klasselokale, så er man færdig med sin forbe-
redelse og klar til undervisning, også selvom det 
kan betyde, at man må bruge frikvarteret inden 
timen på at stå og stresse over at få printet spørgs-
målsark til eleverne."

Uindfriet digitalt potentiale
Han er overbevist om, at han fik forlags-
jobbet, fordi han havde flere års erfaring 
som lærer. Det betød blandt andet, at 
han kunne se et uopfyldt potentiale i de 
digitale undervisningsbøger, som han 
selv havde brugt i sin undervisning. Han 
så en tendens til, at digitale bøger kun 
er elektroniske udgaver af deres fysiske 
forgængere og dermed ikke gør brug af 
de digitale muligheder.

”Jeg havde en klar idé om, hvordan 
jeg kunne gøre de digitale undervisningsmidler 
bedre. Det var jo en kæmpe fordel at have de ting 
for øje,” siger Morten Trolle.  

NAVN: 
Morten Trolle.

JOB:  
Forlagsredaktør hos 

Lindhardt og Ringhof.

Har tidligere undervist 
i matematik og historie 
på Greve Gymnasium.G

Y
M

N
A

SIESK
O

LEN
 • #

2 • 20
16

22

Gymnasieskolen_P Gymnasieskolen 2 2016   22 11/02/16   16.19



NAVN: 
Carl Emmanuel Larsen.

JOB: 
Direktør og ejer af Paul 

Petersens Idrætsinstitut.

Har tidligere undervist 
i idræt og historie på 

Roskilde Katedralskole. 

D
en tidligere gymnasielærer er 
ikke i tvivl. At håndtere pres-
sede situationer og planlægge 
sin tid optimalt er noget af det, 

man er rigtig god til, når man har væ-
ret underviser. 

”Som lærer er der hele tiden masser 
af deadlines, så det bliver man god til 
at tackle. Der er undervisning, møder, 
opgaver, der skal rettes, og så videre. 
Man lærer at tage tingene i den ræk-

kefølge, de kommer, og kon-
centrere sig fuldt ud om det, 
man er i gang med,” siger Carl 
Emmanuel Larsen. 

I fire år underviste han i 
idræt og historie på Roskilde 
Katedralskole. I dag er han 
direktør og ejer af Paul Peter-
sens Idrætsinstitut i Køben-
havn, der er en privat, SU-god-
kendt uddannelsesinstitution, 
hvor man kan blive idrætslæ-
rer og friluftsinstruktør. 

Springet tog han for to år siden. Han 
var rigtig glad for at undervise, men 
savnede en bedre ledelse. 

”Når der mangler ledelse, bliver det 
de stærke lærere, der sætter dagsorde-
nen,” siger Carl Emmanuel Larsen og 
tilføjer:

”Og så var stillingen på Paul Peter-
sens Idrætsinstitut et drømmejob. Her 
kan jeg forme uddannelsen, lige som 
jeg vil."

Vant til f lerfaglighed
Som gymnasielærer har man mange 
kompetencer, man kan slå på, hvis man 
har lyst til at finde et job i en anden 

branche, mener Carl Emmanuel Larsen. 
Blandt andet er man en god formidler, 
påpeger han. 

”Man er vant til at stille sig op foran 
en gruppe og formidle noget stof. Man 
kan få folk med. Man er også vant til 
at motivere eleverne til at lære og gøre 
det bedre. De evner kan bruges i mange 
slags job.”

Når man har været en del af et læ-
rerkollegium, er man desuden god til 
at arbejde sammen med folk, der har 
en anden faglig baggrund end én selv, 
fastslår den tidligere idræts- og histo-
rielærer. 

”Man ved, at der er andre verdener 
end ens egen, og man har fået et ind-
blik i dem. Det er en god kvalifikation 
at have med videre,” siger Carl Emma-
nuel Larsen. 

Se det som en ny start
Han ved godt, at det er hårdt at blive 
fyret, sådan som en del gymnasielæ-
rere bliver for tiden. Og at det er noget 
helt andet, når beslutningen om at søge 
et nyt job uden for gymnasiesektoren 
er ens egen. Alligevel opfordrer han 
til, at man prøver at se fyresedlen som 
en ny start i stedet for et nederlag. 

”Man har så mange gode ting med i 
tasken, når man har en universitetsud-
dannelse. Måske er det en god anledning 
til at gøre op med sig selv, hvad der er 
vigtigst for én i forhold til et nyt job? 
Var det drømmejobbet, man havde, eller 
kan man blive udfordret mere et andet 
sted? Gymnasiet er en lille verden – for 
mange vil det være sundt at prøve noget 
andet,” siger Carl Emmanuel Larsen.  

Som lærer er man en god formidler, og man kan moti-
vere folk. Og så man er vant til at overholde deadlines, 
siger Carl Emmanuel Larsen, der har undervist på 
Roskilde Katedralskole. I dag er han direktør.

”MAN KAN FÅ 
FOLK MED”
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ej, det er ikke vores opgave.

Lærerne på Rødovre Gym-
nasium har venligt, men be-
stemt takket nej til ledelsens 

opfordring om at byde ind med, hvordan 
skolen konkret kan hente de nedskærin-
ger, som den er blevet pålagt af et flertal 
i Folketinget.

Som alle andre gymnasier er Rødovre 
Gymnasium lidt uden for København ramt 
af nedskæringer, og i de kommende år 
bliver der færre lærere til det samme an-
tal elever. Det bliver dog op til ledelsen 
at afgøre, hvordan det regnestykke skal 
gå op, forklarer tillidsrepræsentant Tobias 
Garde Hagens.

”Vi vil ikke som lærergruppe sidde og 
pege på individuelle opgaver eller fag-
grupper, som kan gøre tingene anderledes. 
Vi er bange for, at den proces kan skabe 
splittelse på lærerværelset,” siger tillids-
manden, som dog understreger, at han er 
glad for, at ledelsen har indbudt lærerne 

til at deltage i processen med at fjerne 
opgaver eller løse dem anderledes.

Intet er overf lødigt
Tobias Garde Hagens sidder i et lille mø-
delokale på skolen sammen med lærerne 
Nina Liv Brøndum og Thomas Mørk. De 
er enige i, at det kan skade mere end 
gavne at komme med forslag til, hvor der 
kan spares.

”Jeg mener ikke, at noget arbejde er 
overflødigt på skolen, og derfor kan jeg 
ikke sidde og pege på noget, som skal 
gøres anderledes. Nogen vil måske pege 
på lavthængende frugter som lektiecafé 
eller musical, men det kan have en stor 
værdi for mange elever,” siger Nina Liv 
Brøndum, som underviser i samfundsfag 
og historie.

Thomas Mørk, der er matematik- og fy-
siklærer, er enig. 

”Selv i den enkelte faggruppe kan vi 
være uenige om, hvordan vi skal løse op-

Lærerne på Rødovre Gymnasium vil ikke komme med 
forslag til, hvor der kan spares, og hvilke opgaver der 
skal skæres væk. Vi vil ikke legitimere nedskæringerne, 
siger lærerne.

VI VIL  
IKKE FØRE  
SPAREKNIVEN

gaverne. Og som lærer er det meget svært 
at have overblikket over alle skolens op-
gaver,” siger Thomas Mørk.

Bør fjerne opgaver
Lærerne har dog ikke meldt sig helt ud 
af diskussionen om nedskæringer på Rød-
ovre Gymnasium. På et GL-klubmøde er 
lærerne blevet enige om en række prin-
cipper om nedskæringer, som er afleveret 
til ledelsen. Lærerne har blandt andet 
skrevet, at ledelsen bør fjerne opgaver fra 
lærerne i stedet for at give dem mindre 

G
Y

M
N

A
SIESK

O
LEN

 • #
2 • 20

16

24

Nina Liv Brøn-
dum, Thomas 
Mørk og Tobias 
Garde Hagens 

mener, at 
nedskæringer-
ne vil ramme 
kvaliteten på 

skolen. De 
ønsker ikke at 

gå ind og pege 
på, hvilke op-
gaver der ikke 
skal udføres, 
eller hvordan 
de kan løses 
anderledes.
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  Vi værdsætter 
trivslen og det gode  
arbejdsmiljø højere  
end at gå ind og byde 
ind på en besparelses-
dagsorden.
Tobias Garde Hagens, tillidsrepræ-
sentant, Rødovre Gymnasium

forberedelse. Rødovre Gymnasium har en 
lokalaftale, og derfor er forberedelsesfak-
toren afgørende. 

Lærerne ønsker også, at nedskærin-
gerne findes på hele skolen – og altså 
også hos ledelsen og i administrationen. 
Desuden har lærerne skrevet, at skolen 
ikke skal gå efter at få overskud på regn-
skabet.

Tobias Garde Hagens mener, at lærerne 
har et godt sammenhold, og det ønsker 
de ikke at sætte på spil.

”Vi værdsætter trivslen og det gode 

arbejdsmiljø højere end at gå ind og byde 
ind på en besparelsesdagsorden."

Han mener også, at risikoen ved at 
komme med idéer til nye måder at effek-
tivisere på eller til at løse opgaver ander-
ledes er, at en ledelse håndplukker i dem. 

”På den måde kan en ledelse legitimere 
nedskæringer med, at det er lærernes 
egne idéer, selvom ledelsen kun bruger 
de idéer, som passer ledelsen,” siger To-
bias Garde Hagens, som understreger, at 
han ikke har mistillid til ledelsen på Rød-
ovre Gymnasium. 
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et er ikke en nem eller sjov op-
gave at skulle skære ned, men 
alligevel vil lærerne på er-
hvervsgymnasiet Selandia i 

Slagelse gerne have indflydelse på netop 
den opgave.

Når næste skoleår begynder, vil der 
mangle tre til fire ansigter på lærerværel-
set. Én er blevet afskediget, én er gået på 
pension, og derudover vil en til to årsvi-

karer ikke blive genansat. Nedskærin-
gerne betyder med andre ord, at de tilba-
geværende lærere i gennemsnit skal 
dække opgaver for, hvad der svarer til 60 
timer mere om året.

Lærerne vil dog godt undgå, at de skal 
løbe endnu stærkere, og at kvaliteten skal 
blive forringet. Derfor er de aktivt gået ind 
i arbejdet med at finde ud af, hvordan ned-
skæringerne bør gennemføres på skolen.

”Det giver mening, fordi det er os, som 
skal arbejde under de nye forhold. Vi vil 
derfor have indflydelse, så nedskærin-
gerne gør mindst muligt ondt,” siger til-
lidsrepræsentant Frederikke Tom-Petersen.

Hensyn til eleverne
Tillidsrepræsentanten sidder på skolen 
sammen med lærerne Jørn Kruse Jensen 
og Jørgen Frank Christiansen. De er alle 

”Vi står med ansvaret for eleverne, og derfor vil vi også have ind�ydelse på, 
hvor og hvordan der skal skæres ned.” Sådan lyder det fra lærerne på handels-
gymnasiet Selandia i Slagelse.

Frederikke 
Tom-Petersen, 
Jørgen Frank 
Christiansen 
og Jørn Kruse 
Jensen mener, 
det er vigtigt,  

at lærerne del-
tager i processen 

med at ¨nde 
nedskæringer  

på skolen.
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 Det fungerer bedst, hvis lærerne deltager 
i processen og er med til at �nde metoder, som 
tager mest muligt hensyn til eleverne. 
Jørgen Frank Christiansen, lærer, Selandia

tre med i den såkaldte strukturgruppe, som 
blandt andet skal finde nye måder at løse 
opgaverne og lave undervisningen på. Sam-
tidig er faggrupperne også involveret i pro-
cessen.

”Det fungerer bedst, hvis lærerne deltager 
i processen og er med til at finde metoder, 
som tager mest muligt hensyn til eleverne,” 
siger Jørgen Frank Christiansen, som under-
viser i matematik, fysik og teknikfag på htx.

Der er dog også lærere på skolen, som ikke 
mener, at det er deres opgave at deltage i en 
nedskæringsproces.

Jørn Kruse Jensen, der underviser i virk-
somhedsøkonomi og erhvervsret på hhx, er 
ikke en af dem, men han kan dog godt se 
dilemmaet.

”Vi deltager jo i at skulle spare på os 
selv,” siger han. 

Folketinget skærer
Lærerne er dog enige om, at den store 
forskel ligger i, at det er Folketinget, som 
har vedtaget nedskæringerne.

”Vi ville ikke gå ind i denne proces, 
hvis det var ledelsen, som havde beslut-
tet, at skolen skulle skære ned for at 
lægge flere penge til side,” siger Frede-
rikke Tom-Petersen.

Hun understreger også, at lærerne 
også kun kan gå ind i en besparelses-
proces, fordi der er gensidig tillid og 
respekt mellem ledelsen og lærerne.

”Vi har fuld åbenhed omkring prin-
cipperne for vores arbejdsbelastning,” 
siger Frederikke Tom-Petersen.  

Jørgen Frank Christiansen er enig. 
Han mener, der er en risiko ved at lade 
ledelsen finde besparelserne alene.

”Skrækscenariet er, at nedskærin-
gerne alene findes ved, at vi bare får 
mindre tid til forberedelse,” siger han.

Jørn Kruse Jensen peger på, at de ak-
tuelle nedskæringer nok ikke kan undgå 
at give en øget arbejdsbelastning.

”Flere konfrontationstimer er mere 
energikrævende, og samtidig er der 
også blevet mere arbejde med eksem-
pelvis at svare på mails fra elever. Sam-
tidig er der store forventninger til, at 

vi løfter alle eleverne, som kommer med 
meget forskellige udgangspunkter,” si-
ger han.

Elever arbejder selv
Processen er stadig i gang. Et af de for-
slag, som lærere og ledelse arbejder på, 
er såkaldte studieforberedende moduler, 
som er lektioner med reduceret lærer-
bemanding i udvalgte timer. Det kan for 
eksempel være, at eleverne arbejder vi-
dere med et projekt eller en opgave, og 
læreren kan rette opgaver eller forberede 
sig imens. 

Selv om det ifølge lærerne pædagogisk 
kan give mening, at eleverne vænner sig 
til at arbejde mere uden en lærer, så me-
ner de også, at det er en discountløsning, 
som alene skyldes nedskæringerne. 

Selv med studieforberedende moduler 
vil nedskæringerne betyde kvalitetsfor-
ringelser. Det er lærerne enige om.

”Vi får alt andet lige mindre tid til at 
forberede os, og det går ud over kvali-
teten,” siger Frederikke Tom-Petersen, 
som underviser i biologi, kemi og bio-
teknologi.

Hun nævner et aktuelt eksempel, hvor 
forskning har skabt ny viden om fordø-
jelsessystemet.

”Hvis min undervisning skal være op-
dateret, kræver det, at jeg har tid til at 
sætte mig ind i ny viden,” siger hun. 
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D
e havde det på fornemmelsen i 
Pædagogikumforeningen. 

Nu bekræfter en ny undersø-
gelse deres formodninger: Kur-

suslederne har ikke den samme tid til rå-
dighed på skolerne.

40 procent af kursuslederne svarer, at 
de får mellem 50 og 100 timer til en pæ-
dagogikumkandidat. 20 procent får over 

G
ymnasierne skal prioritere at 
give lærerne lokale løntillæg 
også i økonomiske krisetider, 
mener René van Laer, der 

repræsenterer erhvervsgymnasierne i 
Danske Erhvervsskoler – Lederne. 

Han er ikke i tvivl om, at lokallønnen 
er helt afgørende for at udvikle en god 
skole. Det gælder også i krisetider. 

”Selvfølgelig skal skolerne give lo-
kalløn. Hvis man ikke bruger lokalløn 
på skolerne, så stivner udviklingen. 
Lokalløn skal være med til at fremme 
og udvikle pædagogiske og faglige kom-
petencer,” siger René van Laer, der også 
er direktør for handelsskolen 
 København Nord.

Å
rsvikarer og andre løstansatte lærere 
kan se frem til nogle vanskelige år i 
gymnasiesektoren. På grund af ned-
skæringer har alle skoler fra i år færre 

penge på budgettet, og flere skoler er begyndt 
at afskedige lærere. 

Det betyder også, at mange vikarer ikke vil 
blive forlænget eller ansat, når deres vikariat 
udløber – i mange tilfælde til sommerferien. 

Det vurderer Claus Schreiner Andersen, som 
er forhandlingschef i Gymnasieskolernes Læ-
rerforening.

”Det er klart, at de løstansatte vil blive hårdt 
ramt af nedskæringer, og de steder, hvor man 
afskediger, vil man også skille sig af med vi-
karer. Vores vurdering er, at der vil forsvinde 
mange årsvikarer til sommer,” siger han.

KURSUSLEDERE  
FÅR FOR LIDT TID  
TIL PÆDAGOGIKUM-
KANDIDATER

Nedskæringer  
rammer vikarer hårdt

LEDER FOR  
ERHVERVS-
GYMNASIERNE: 
SELVFØLGELIG  
SKAL LÆRERNE 
HAVE LOKALLØN

gymnasieskolen.dk

Læs hvordan på gymnasieskolen.dk

g

 AFSKEDIGELSER 

BLEV TIL 1 PÅ VEJEN 
GYMNASIUM7

gymnasieskolen.dk
g

Læs nyheden på gymnasieskolen.dk

gymnasieskolen.dk
g

Læs artiklen på gymnasieskolen.dk

100 timer, og 4 procent får under 50 timer. 
”Vi er meget forundrede over den store 

forskel, der er mellem skolerne,” siger An-
nette Kjærgaard, der er formand for Gym-
nasieskolernes Pædagogikumforening. 

Foreningen har lavet en vejledende be-
regning af, hvor mange timer man bør have 
som kursusvejleder. Den viser, at en kur-
susleder har brug for cirka 150 timer til 

arbejdet med en pædagogikumkandidat.
Det kan have store konsekvenser for pæ-

dagogikumkandidaterne, hvis kursuslede-
ren ikke har tid nok til dem, frygter Pæda-
gogikumforeningen.
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Fokus på de  
gymnasiale 
uddannelser

E F T E R U D D A N N E L S E

F O R S K N I N G S B A S E R E T  E F T E R U D D A N N E L S E

gymnasie- 
pædagogik 
 – didaktik eller ledelse

Master i gymnasiepædagogik er den eneste masteruddannelse, som 
er målrettet direkte til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser. 
Masteruddannelsen styrker dig fagligt og personligt og giver dig  
fx kompetence til at:

❚   Analysere forandringer i elevkultur, faglighed og  
skoleorganisation

❚   Diagnosticere problemer og formulere løsninger
❚   Iværksætte, gennemføre og evaluere udvikling
❚   Indgå i nye ledelsesfunktioner og teamsamarbejde

Vi starter til august. Søg nu og senest 10. juni.

Kontakt
Sekretariatet på tlf. 65 50 14 75, e-mail: mig@sdu.dk 
➜  sdu.dk/mig

M A S T E R  i

E F T E R U D D A N N E L S E S M E S S E

Odense  ➜   Onsdag d. 16. marts kl. 15-18.   

på Syddansk Universitet
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Det er torsdag aften, og baren 
er åben. Tillidsmand Chri-
stian Langballe åbner sin 
gamle kuffert, mens hans kol-

leger tager plads i en halvcirkel rundt om 
ham. 

Han starter med at trylle et æg væk. Så 
dukker det op, før det igen forsvinder. 
Han gør et langt reb stift og blødt igen, 
hvorefter han tryller en bh frem om hal-
sen på en mandlig kollega. Han forsøger 
at læse en andens tanker, mens han kon-
stant smider punchlines omkring sig. 
Publikum skraldgriner. Det underhol-
dende trylleshow er en tiltrængt afslut-
ning på en lang og seriøs dag.

Pålagt fortrolighed
På et konferencecenter i Nyborg er et par 
og tredive nye tillidsrepræsentanter og 
tillidsrepræsentantsuppleanter fra hele 
landet samlet til tredje og sidste modul 
af Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) 
tillidsmandskursus. 

Ved et cafebord står to skuespillere. 
Den ene spiller rektor, den anden tillids-
repræsentant.

”Som du ved, så skal vi spare. Besty-
relsen har pålagt mig, at vi skal have en 
overskudsgrad på tre procent. Derfor skal 
vi afskedige 15 ansatte,” siger rektoren.

Tillidsrepræsentanten er mundlam.
”Det er jo hver femte kollega ...”

”Ja. Men vi tilbyder, at folk kan få fri-
villig fratrædelse, hvis der er nogen, der 
vil det,” svarer rektoren, der efter at have 
bedt tillidsrepræsentanten holde afskedi-
gelserne hemmelig afbryder samtalen. 
Han skal videre til et vigtigt møde. 

Scenen varer kun få minutter.
Konferencieren Claus Have beder del-

tagerne diskutere scenariet med deres 
sidemakker. Efter fem minutter beder han 
om reaktionerne.

”Det svækker tillidsrepræsentanten, at 
hun bliver pålagt fortrolighed. Det skal 
hun ikke acceptere. Der er brug for at 
vende det med de andre tillidsvalgte,” 
siger en. ”Hun kan fremhæve, at GL ser 

Når besparelserne presser sig på, skal tillidsrepræsentanterne navigere i hajfyldt 
farvand. Derfor har de brug for at udveksle viden og erfaringer.
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TILLIDSFOLKENES 
MAGIC TOUCH

Selvom besparelsestemaet er alvorligt, var der også plads til befriende grin, som for eksempel da en skuespiller fra Dacapo spillede en noget 
beklemt rektor.
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Der var enighed blandt tillidsrepræsentanterne om, at de ikke skulle acceptere rektorens 
mundkurv. Det er vigtigt, at man som tillidsvalgt kan sparre med sine nærmeste, lød analysen. 

strengt på skoler, der fyrer trods over-
skud,” foreslår en anden, mens en tredje 
synes, at tillidsrepræsentanten skal tvinge 
rektor til at tage situationen op i samar-
bejdsudvalget, før fyringerne effektueres.

De to skuespillere og konferencieren 
kommer fra firmaet Dacapo, der bruger 
teater til uddannelse og organisationsud-
vikling. Over fire timer spiller de bid for 
bid en besparelsesproces på det fiktive 
gymnasium i Storkøbing. Målet er at give 
de nye tillidsfolk et udgangspunkt for dis-
kussioner om, hvordan man skal gribe 
situationen an over for rektor, kolleger, 
samarbejdsudvalg og GL.

Akt to: "Vi er ikke kornfede"
En af de rigtige tillidsrepræsentanter er-
statter skuespilleren ved cafebordet og står 
over for den falske rektor.

”Jeg vil gerne lige se på det budget,” 
siger han insinuerende.

”Vores lønninger udgør 80 procent af 
budgettet, så vi kan ikke undgå at spare,” 
svarer rektor, mens han både i tone og 
kropsholdning går i forsvarsposition. 

”Ja, men jeg vil gerne se på det i forhold 
til bygningstaxameteret,” insisterer tillids-
repræsentanten. Han rører sig ikke ud af 
stedet.

”Bestyrelsesformanden har sagt, at vi 
skal konsolidere økonomien, og det er jeg 
enig med ham i,” lyder det afvisende fra 
rektoren, der har lagt armene over kors.

Tillidsrepræsentanten svarer igen:
”Men det er jo ikke meningen, at vi skal 

have overskud!”
”Vi er altså ikke kornfede,” afslutter 

rektor samtalen.
”Han er jo glat som en ål!” udbryder en 

blandt publikum. Stor latter og jubel er 
den spontane respons fra de andre tillids-
repræsentanter.

Igennem eftermiddagens syv akter dis-
kuterer tillidsrepræsentanterne, hvordan 
de skal gribe besparelsesdiskussionerne 
an. 

En tillidsrepræsentant sætter spørgs-
målstegn ved, at en stor skole skal have 
fem kommunikationsmedarbejdere, mens 
en anden fremhæver, at det er svært at 
diskutere besparelser, når der ikke fore-
ligger en organisationsanalyse. 

Udsigten til fire år med stadig større 
besparelser præger kurset.

De fyrede skal ikke fryses ud
I femte og sjette akt mødes tillidsfolkene 
på Storkøbing Gymnasium med to – rig-
tige – konsulenter fra GL for at snakke 
om, hvordan de skal håndtere fyringerne 
sammen med lærerkollegiet. Tre lærere 
har valgt at gå på efterløn, så der kun 
skal fyres tolv.

Arbejdsmiljørepræsentanten har hørt, 
at der går rygter om, at det er de mest 
besværlige lærere, der er blevet prikket.

Hans suppleant fortæller, at det også 
forlyder, at de tre frivillige fratrædelser 
måske ikke er så frivillige endda. De har 
følt sig presset til at gå på efterløn, lyder 
det.

”Vores vurdering er, at udvælgelsen i 
den her omgang har været holdt på rele-

vante og saglige kriterier, så der er ikke 
noget at komme efter,” siger Jess Rasmus-
sen, konsulent i GL.

Hans kollega Biljana Muncan tilføjer, 
at GL-konsulenterne på et fællesmøde 
med alle lærerne vil fortælle, at det for-
holder sig sådan. Derefter vil de gennem-
føre et møde kun for de fyrede for at sætte 
gang i coaching, karrierevejledning og 
eventuelt psykologhjælp.

Situationen vækker følelser hos publi-
kum. Flere genfortæller, hvordan de fy-
rede er blevet pariaer på deres skole, fordi 
lærerne er blevet berøringsangste, og fordi 
tillidsrepræsentanterne på grund af le-
delsens tavshedspligt ikke altid ved, hvem 
der er blevet prikket.

”Hos os meldte de fyrede selv ud, hvem 
de var. Det var en kæmpe lettelse for alle,” 
fortæller en. ”Hos os kom de samlet over 
til os andre på lærerværelset. Det var 

Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne ikke skelner mellem fastansatte og årsvikarer. Der er 
brug for at stå sammen, mente deltagerne på GL's tillidsrepræsentantkursus. 
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THOMAS KROMANN NIELSEN, TILLIDS REPRÆSENTANT PÅ HHX PÅ 
SKANDERBORG- ODDER CENTER FOR UDDANNELSE

Da jeg blev tillidsrepræsentant i november, var der ingen overlevering fra den gamle 
tillidsrepræsentant. Derfor bruger jeg kurset til at �nde ud af, hvad det er, jeg har sagt 
ja til. Den største udfordring er at �nde ud af,  hvilke forventninger min ledelse og mine 
kolleger har til mig. Det er rart at se, at jeg ikke er alene, og at opleve, at jeg kan trække 
på Gymnasieskolernes Lærerforening og på de andre tillidsrepræsentanter.

JEG VIL GERNE VIDE, HVAD JEG HAR SAGT JA TIL

CECILIE GABEL PREUSS, TILLIDSREPRÆSENTANT SUPPLEANT PÅ STX PÅ 
RYBNERS I ESBJERG

På kurset har jeg fået en masse værktøjer, som jeg kan bruge derhjemme. Der 
er mange ting, man ikke ved, når man starter, og derfor er det rart at lære om 
lovgivningen. Rollespillet giver mulighed for at se sit arbejde udefra, så man bliver 
mere bevidst om, hvordan man agerer i forskellige situationer. Det er godt at 
høre, hvordan andre har håndteret lignende situationer.

DET ER VIGTIGT AT UDVEKSLE ERFARINGER

THOMAS HAUNSTRUP,  
TILLIDS REPRÆSENTANT PÅ LEMVIG  
GYMNASIUM OG HHX

Den største udfordring er at få et overblik over 
procedurerne for både lønforhandlinger og 
personsager. Vi har heldigvis ikke haft fyringer 
hos os. Hvis vi får det, så synes jeg, at tanken 

om at bruge samarbejdsudvalget meget 
aktivt er en god idé, for eksempel til at 

lave en gennemgang af budgettet for 
at �nde alternative besparelser og 
undgå fyringer.

GOD IDÉ AT BRUGE SAMARBEJDSUDVALGET

I juni 2015 blev vores bilforsikrings pris og dækning samlet set kåret som ”Bedst i test” af forbrugerbladet 
Tænk Penge. Nu gør vi den gode bilforsikring endnu bedre. Nemlig ved at sænke prisen, og det gælder både 
for nye og nuværende medlemmer. Dækningen er fuldstændig den samme som hidtil. Når det går godt i et 

medlemsejet forsikringsselskab, kommer det altid medlemmerne til gode. 

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?
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svært for dem at vende tilbage efter at 
være blevet fyret, og det hjalp dem at 
komme samlet,” siger en anden. 

Der er meget snak om, hvordan man 
bedst muligt støtter de fyrede, samtidig 
med at resten af lærerne kan ånde lettet 
op. Flere fremhæver, at det er vigtigt at 
lade GL’s konsulenter tage en plads i pro-
cessen, da de kommer udefra og er mere 
neutrale.

Ekstranummer
Dacapos optræden slutter af med, at skue-
spillerne opfører et par scenarier, der stam-
mer fra de nye tillidsrepræsentanters egne 
oplevelser. Det giver mulighed for, at de 
nyvalgte kan få feedback fra andre på de-
res egen håndtering af virkelige situationer.

Efter en fællesmiddag trækker tillids-
folkene i baren, hvor Christian Langballe 
underholder med sit show. 

Selv om det er de færreste tillidsrepræ-
sentanter, der kan trylle, er de i hvert fald 
kommet lidt tættere på. 
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Stream film og tv
– det er nemmere, end du tror

Mere end 28.000 udvalgte tv-udsendelser 

Elevadgang til tv – i skolen eller hjemme

Mulighed for kapitelinddeling

Pædagogiske vejledninger
med idéer til undervisningsforløb

mitcfu.dk

Hør mere på CFU’s stand på forårets store læremiddelmesser:

Danmarks Læringsfestival • Bella Center 15.-16. marts 2016

Skolemessen • SCC Aarhus 13.-14. april 2016

mitCFU – CFU’s læremiddelportal tilbyder:
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KULTURGUIDEN

Jeg vil gerne opfordre til, at man tager til et arrangement med venligboerne. Det 
har været virkelig, virkelig hyggeligt. Vi har 700 syriske ¡ygtninge her i Sønderborg. 
Så det er jo vigtigt, at man møder dem og prøver at få snakket sammen. Det kan 
nogle gange godt være udfordrende for ens kommunikationsevner, når man ikke 
kan �nde et fælles sprog, men så kan man til gengæld blive rigtig god til at tegne. 
Jeg tegnede en krokodille forleden, selvom jeg overhovedet ikke kan tegne, men 
dem, jeg sad med, kunne godt se, hvad det var. Det er en meget livsbekræftende 
oplevelse. Der kommer rigtig mange ¡ygtninge til de her arrangementer, og man 
bliver mødt af rigtig meget positivi-
tet. Selvom de er i en svær situation, 
så sidder de ikke og er helt slukkede. 
Man møder nogle meget smilende 
og imødekommende mennesker. Det 
er spændende at møde mennesker, 
man ellers ikke møder i sin hverdag, 
at forstå en anden kultur og at høre, 
hvad der betyder noget for dem. På 
den måde er det virkelig en stor kultu-
rel oplevelse.         

KING LEAR PÅ 
DET KONGELIGE 
TEATER 

MØD EN FLYGTNING 

Jeg vil gerne ind at se King Lear på Det Kongelige Teater i København. Det er et Shakespeare-stykke, 
som ikke bliver spillet så ofte. Jeg har selv et personligt forhold til det, fordi det var et af de stykker, 
som jeg beskæftigede mig med, da jeg gik på universitetet. Jeg ville faktisk gerne ind at se det 
med mine 3.g’ere, for hofnarren i stykket har en interessant rolle i forhold til årets tema i almen 
studieforberedelse (AT), som var grænser. Hvis vi nu lå tættere på København, ville jeg prøve at 
få dem med ind at se stykket. På den måde kan man ofte godt gå hen at blive lidt jaloux på de 
københavnske engelsklærere. King Lear spiller indtil den 29. april 2016 på Det Kongelige Teater.

KOMISK 
OPERA 
MED 
FIGAROS 
Figaros kalder sig selv for Danmarks 
mindste opera. Figaros består af to 
operasangere, der laver nogle virkelig 
humoristiske udgaver af klassiske 
operaer. Jeg har været inde at se dem 
to gange, hvor de opsatte deres egne 
udgaver af H.M.S. Pinafore og Figaros 
Bryllup. De har en virkelig skøn selviro-
ni, og så synger de simpelthen helt 
fantastisk. En af dem kan synge så 
lyst, at man sidder og spejder efter en 
sopran et sted i baggrunden, men så 
�nder man altså ud af, at det kun er 
de to, der synger. Min kæreste og jeg 
ser meget frem til, at vi snart skal ind 
at se dem igen. Vi skal se deres nyeste 
forestilling, som er en opsætning af 
Flagermusen. Vi har faktisk omlagt 
vores ferie, så vi ikke misser forestil-
lingen. Når man kommer hjem fra en 
af deres forestillinger, har man helt 
ondt i ansigtet efter at have grint så 
meget, og så får man samtidig en helt 
mesterlig musikalsk oplevelse med, 
når de to operasangere udfolder deres 
sangtalenter. Figaros turnerer rundt 
i hele landet med forskellige forestil-
linger. Deres spilleplan kan �ndes på 
deres hjemmeside: www.�garos.eu.   

NAVN: 
Anne Gerd Petersen

ALDER: 
64

SKOLE: 
Alssundgymnasiet  

Sønderborg

FAG: 
Engelsk og fransk

TEKST: CARL JUUL NIELSEN
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BREVKASSEN

GL’s sekretariat 
svarer hver dag 

på spørgsmål fra 
medlemmerne.  

Gymnasieskolen 
bringer fremover 

nogle af de spørgs-
mål, der har en 
bred relevans og 

interesse for  
medlemmerne. 

skriv

Har du et spørgsmål, som du mener, at andre med- 
lemmer også kan have glæde af at få besvaret, er du 
velkommen til at sende det til gymnasieskolen@gl.org 
– så vil GL’s konsulenter besvare det.

@

Kan folkeskolelærere  
undervise i gymnasiet?
Jeg er uddannet folkeskolelærer, men er vikaransat på 
et gymnasium. Jeg underviser for tiden på C-niveau og 
vil gerne fastansættes, men min ledelse mener, at jeg 
skal have et suppleringskursus på universitetet. Mine 
kolleger siger, at jeg derudover skal i pædagogikum. 
Kan det passe, når nu jeg har fem års undervisningser-
faring fra folkeskolen?

Therese Holter, konsulent 
i GL, svarer:

M
an kan ikke fastan-
sættes i gymnasiet 
alene med en bag-
grund som folke-

skolelærer. Du skal have en 
kandidatgrad i et gymnasiefag, 
og her bidrager folkeskolelæ-

reruddannelsen kun i det omfang, der er fagelementer, 
som universitetet giver merit for. Et suppleringskursus 
er altså ikke nok. Hvis du læser de manglende ECTS-
point på universitetet og får din kandidatgrad, har dine 
kolleger ret i, at du skal i pædagogikum. Som tidligere 
folkeskolelærer kan du dog typisk få merit for dele af 
det teoretiske pædagogikum, og det skal din skole søge 
om hos udbyderen af teoretisk pædagogikum, for tiden 
Syddansk Universitet. Din egenundervisning i pæda-
gogikum øges så tilsvarende. 

Hvad må jeg fortælle 
til mine kollegaer?
Jeg er blevet sagt op på grund af nedskæringer. Hvad 
må jeg fortælle til mine kollegaer i den forbindelse?

Biljana Muncan,  
konsulent i GL, svarer:

N
år man er blevet sagt 
op, kan man reagere 
på forskellige må-
der. Nogle har be-

hov for hurtigt at fortælle det 
videre til sine kolleger, mens 
andre vil have svært ved at 

skulle melde det ud til kollegerne. For de fleste vil det 
dog være en lettelse, at kollegerne kender til det. 

Hvis man selv melder det ud til sine kolleger på skrift, 
skal man være opmærksom på, at man stadig har loy-
alitetspligt over for skolen – og det har man i hele op-
sigelsesperioden. Det vil sige, at man blot skriver, man 
er blevet opsagt på grund af nedskæringer. Ens frustra-
tion over beslutningen og eventuelle negative holdnin-
ger til skolen og ledelsen skal man i denne situation 
ikke sende rundt på mail. Hvis man bryder sin loyali-
tetspligt over for skolen, kan man risikere at blive bort-
vist uden løn. 

–  K A N  B R U G E S  I  P R A K S I S

Får du Gymnasieforskning?

Gymnasieforskning.dk– database og magasin. 
Formidler forskning i de gymnasiale uddannelser.

Magasinet Gymnasieforskning formidler aktuel forskning i 
journalistisk bearbejde artikler – praksisnært og relevant. 

Se mere på www.gymnasieforskning.dk

Det er nu din skole skal tegne abonnement på 
magasinet Gymnasieforskning for 2016. 
Næste nummer udkommer til april.

Gymnasieforskning.dk– database og magasin. 
Formidler forskning i de gymnasiale uddannelser.

Magasinet Gymnasieforskning formidler aktuel forskning i Gymnasieforskning formidler aktuel forskning i Gymnasieforskning
journalistisk bearbejde artikler – praksisnært og relevant. 

Se mere på www.gymnasieforskning.dk

Det er nu din skole skal tegne abonnement på 
magasinet Gymnasieforskning for 2016. Gymnasieforskning for 2016. Gymnasieforskning
Næste nummer udkommer til april.

GF06_ANNONCE_215x287_A2.indd   2 10/02/16   13.23

G
YM

N
A

SIESK
O

LEN
 • #

2 • 20
16

36

Gymnasieskolen_P Gymnasieskolen 2 2016   36 11/02/16   16.21



–  K A N  B R U G E S  I  P R A K S I S

Får du Gymnasieforskning?

Gymnasieforskning.dk– database og magasin. 
Formidler forskning i de gymnasiale uddannelser.

Magasinet Gymnasieforskning formidler aktuel forskning i 
journalistisk bearbejde artikler – praksisnært og relevant. 

Se mere på www.gymnasieforskning.dk

Det er nu din skole skal tegne abonnement på 
magasinet Gymnasieforskning for 2016. 
Næste nummer udkommer til april.

Gymnasieforskning.dk– database og magasin. 
Formidler forskning i de gymnasiale uddannelser.

Magasinet Gymnasieforskning formidler aktuel forskning i Gymnasieforskning formidler aktuel forskning i Gymnasieforskning
journalistisk bearbejde artikler – praksisnært og relevant. 

Se mere på www.gymnasieforskning.dk

Det er nu din skole skal tegne abonnement på 
magasinet Gymnasieforskning for 2016. Gymnasieforskning for 2016. Gymnasieforskning
Næste nummer udkommer til april.

GF06_ANNONCE_215x287_A2.indd   2 10/02/16   13.23
Gymnasieskolen_P Gymnasieskolen 2 2016   37 11/02/16   16.21



KRONIK

OM

Hf 
 bør fremtidssikres

Toårig hf viser vejen for fremtidens gymnasiale uddannelser, men-
er kronikørerne. De tager udgangspunkt i det ministerielt nedsatte 
hf-udvalg, der i 2015 offentliggjorde en rapport med fem hovedan-
befalinger forud for en kommende gymnasiereform.

I dette skoleår gennemgår en af Øregårds 
1.g-klasser forsøgsvist undervisning 
uden standpunktskarakterer. Meningen 
er at give eleverne rum til at koncentrere 

sig om lysten til at lære. På toårig hf tør vi 
godt spå, at forsøget vil falde positivt ud. 
Fordi det virker. I hvert fald på hf!

En del af den toårige hf-uddannelses dna er 
nemlig, at der ikke gives standpunktskarakte-
rer, hvilket medfører et anderledes og mere 
befordrende undervisningsmiljø. Noget af det 
særlige ved kulturen i en hf-klasse er, at kur-
sister og lærere hjælper hinanden og arbejder 
med hinanden. Kursisterne er ikke konkurren-
ter, men tilskyndes derimod til at trække på 
hinandens forskellige baggrunde, erfaringer 
og faglighed, så alle lærer mest muligt. 

Toårig hf har en lang tradition for at eks-
perimentere lidt mere med nye former for 
undervisning, læring og udvikling af kursi-
sternes studiekompetencer, sådan at de bliver 
parate til videre uddannelse. Måske er det 
også en af grundene til, at toårig hf er den 
gymnasiale uddannelse, som giver sine kur-
sister det største løft set i forhold til udgangs-
punktet. Tal fra Undervisningsministeriet 
viser blandt andet, at kursister, der kommer 
med et gennemsnit på 4 eller lavere fra fol-

keskolen, i gennemsnit vil få et karakterløft 
til 4,5 på toårig hf. 

Anbefalinger afspejler ønsker
Toårig hf kan noget helt særligt. I hf2net.dk, 
som er et netværk for 10 hf-kurser, hilser vi 
derfor også det ministerielt nedsatte hf-udvalgs 
rapport velkommen. Hf-udvalget afsluttede sin 
undersøgelse af hf sidste forår, og den 24. 
august 2015 blev rapporten Hf-udvalgets an-
befalinger til en fremtidssikring af hf offent-
liggjort. Det bredt sammensatte ekspertudvalg 
nåede i sit arbejde frem til, at hf spiller en 
vigtig uddannelsespolitisk rolle, og at det der-
for også er afgørende, at uddannelsen frem-
tidssikres, så den også fremover kan være en 
vigtig del af de gymnasiale uddannelser. 

Hf-udvalget anbefaler, at:
·  der bør være mulighed for faste fagpakker 

målrettet videregående uddannelser
· hf åbnes for vinteroptag
·  der sker en faglig styrkelse af hf-uddannelsen
·  der stilles klare krav om løbende feedback 

med angivelse af fagligt standpunkt
·  der sker en styrket anvendelsesorientering 

i fagene, og at der er et stort fokus på op-
bygning af studiekompetence.

ANNE 
FRAUSING 

er rektor på 
HF-Centret  

Efterslægten.

ASGER 
RASMUSSEN

er forstander på 
FYNs HF-kursus. 

Begge skoler er en 
del af netværket 

hf2net.
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I hf2net.dk kan vi med tilfredshed konsta-
tere, at hf-udvalgets anbefalinger i høj grad 
afspejler de ønsker, som vi, der har med hf 
at gøre i hverdagen, kunne tænke os for et 
fremtidigt og sprællevende hf.

En af hf-udvalgets anbefalinger er, at alle 
hf-institutioner skal have mulighed for at 
udbyde spor, der består af fagpakker med 
bestemte kombinationer af to til tre valgfag. 
Formålet er at øge elevernes motivation ved 
at gøre hf endnu mere anvendelsesorienteret, 
praksisrelateret og professionsorienteret. 

Flere af hf-kurserne i hf2net.dk tilbyder 
allerede særlige fagpakker, som er målrettet 
specifikke videregående uddannelser. Det gæl-
der for eksempel politilinjen, pædagoglinjen 
rettet mod uddannelser inden for det pæda-
gogiske og sociale område, HF Design rettet 
mod uddannelser inden for design og arkitek-
tur, og en HF Business rettet mod videregå-
ende erhvervsuddannelser. Kursisterne i de 
tonede klasser fortæller os, at klassens ret-
ning, praktikforløb og fokus på professionerne 
styrker deres motivation og medvirker til at 
afklare, hvad de efter toårig hf skal studere 
og arbejde med. I hf2net.dk mener vi, at der 
skal være plads til at lave fagpakker dér, hvor 
det lokalt giver mening i forhold til eksterne 
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samarbejder med erhvervslivet og de vide-
regående uddannelsessteder. 

Kan tilbyde erfaringer med feedback
Hf-udvalget anbefaler også, at toårig hf 
generelt skal åbnes for vinteroptag, hvilket 
vil give hf-studenter mulighed for at gå 
direkte fra studentereksamen til optagelse 
på en professionsuddannelse om vinteren 
og på den måde undgå spildtid. Vi mener, 
at de fleste større hf-kurser vil kunne hånd-
tere dette på en meningsfuld måde. Sam-
tidig vil det styrke toårig hf’s rolle som ”en 
chance mere” for de studieegnede elever, 
der er faldet fra andre ungdomsuddannel-
ser, fordi de måske har haft svært ved at 
finde motivationen blandt mange meget 
unge klassekammerater.

Hvis der indføres formelle karakterkrav 
for optagelse på toårig hf, er det hf2net.
dk’s holdning, at disse optagelseskrav kun 
skal være for dem, der kommer direkte fra 
10. klasse – og i øvrigt være de samme, 
som skal gælde på alle de gymnasiale ung-
domsuddannelser. Øvrige kursister skal 
fortsat kunne optages på baggrund af en 
konkret individuel vurdering. 

Hf-udvalget peger også på, at hf-studen-
terne hyppigere må tage suppleringskurser 
end de øvrige studenter. Det er udvalgets 
anbefaling, at det faglige niveau styrkes 
med blandt andet krav om to B-niveaufag 
frem for et B-niveaufag og to C-niveaufag. 

Vi noterer os med tilfredshed, at hf-udval-
get er enigt med os i, at fagligheden på hf 
skal styrkes, uden at vi kommer til at give 
køb på de alment dannende og studiefor-
beredende elementer i uddannelsen.

Noget tyder dog på, at de nye årgange af 
hf-kursister selv vælger hf-kombinationer 
med mere faglig tyngde. Ved studiestarten 
i september er der i hf2net.dk blevet opret-
tet hele klasser, hvor alle har fysik på C-ni-
veau. Erfaringsmæssigt vil det medføre 
oprettelse af hold med kursister med fysik 
på B-niveau på 2.hf. De fleste kursister, som 
har fysik på C- eller B-niveau, har i øvrigt 
også matematik på B-niveau. Derfor vil vi 
med stor sandsynlighed allerede om to år 
have flere hf-studenter, der ender med at 
have B-niveau i matematik, fysik og måske 
endog kemi. Dermed står de med gode mu-
ligheder inden for de tekniske og naturvi-
denskabelige videregående uddannelser. 

Hf-udvalget anbefaler også, at hf styrker 
den løbende feedback og evaluering af 
kursisterne. Vi vil gerne understrege, at 
toårig hf på dette område allerede har er-
faringer at tilbyde andre gymnasiale ud-
dannelser, som ønsker at eksperimentere 
med undervisning uden standpunktska-
rakterer. På toårig hf har vi nemlig en lø-
bende og systematisk vurdering og evalu-
ering, der finder sted i en tæt dialog 
mellem lærer og kursist. Det helt konkrete 
værktøj i dette arbejde er studiebogen, hvis 

anvendelse gerne yderligere må udvikles 
og styrkes.

 Alle hf-kursister fører studiebog, der er 
en elektronisk bog, som kursisten, kursi-
stens lærere, studievejleder og rektor har 
adgang til. Studiebogen er kursistens per-
sonlige arbejdsredskab og indeholder op-
lysninger om kursisten (fra navn og sko-
lebaggrund til for eksempel dårligt syn  
og ordblindhed). 

I studiebogen evaluerer kursisten løbende 
sine mål, ambitioner og stærke/svage sider, 
ligesom studiebogen indeholder en række 
samtaleskemaer, der kan danne udgangs-
punkt for tutorsamtalerne. Studiebogen skal 
være med til at fastholde kursisternes fokus 
gennem hele uddannelsesforløbet og tjene 
som dokumentation for arbejdet frem mod 
de opstillede faglige mål. 

Mange på videre uddannelse
Det er velkendt, at kombinationen af teori 
og praksis styrker læring. Derfor er vi også 
glade for, at hf-udvalget ser hf’s fokus på 
anvendelsesorientering som en styrke, der 
skal udvikles videre. Hf-kurserne i hf2net.
dk har nemlig allerede fokus på at skabe 
de bedste rammer for anvendelsesorien-
teret undervisning. Anvendelsesoriente-
ring betyder meget for kursisterne og  
deres motivation, fordi de kan se, hvad 
de skal bruge fagene til – både på hf  
og i fremtiden.   

KRONIK

 Vi mener, at hf’s målrettede arbejde med anvendel-
sesorientering er en af de direkte årsager til, at Danmarks 
Evalueringsinstitut kunne konstatere, at næsten 40 procent 
af hf-studenterne er i gang med en videre uddannelse 
straks efter deres studentereksamen.
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I World Aid-klassen på HF-Centret Ef-
terslægten får kursisterne for eksempel 
teoretisk og praktisk indsigt i samfunds-
forhold og humanitært arbejde i Danmark 
og i et tredje verdensland. World Aid-klas-
sen er blandt andet tre uger i Latinamerika, 
hvor kursisterne er med til at bygge skoler 
og fritidssteder for de lokale børn. Forin-
den arbejder de med fundraising og laver 
projekter om danske forhold, for eksempel 
hjemløse. Opholdet i Latinamerika styrker 
desuden kursisternes spanskkundskaber.

Vi mener, at hf’s målrettede arbejde med 
anvendelsesorientering er en af de direkte 
årsager til, at Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) i april sidste år kunne konstatere, at 
næsten 40 procent af hf-studenterne er i gang 
med en videre uddannelse straks efter deres 
studentereksamen. Et meget højt tal i sam-
menligning med andre gymnasiale ungdoms-
uddannelser. 81 procent af de hf-studenter, 
som blev færdige i 2011, var i gang med en 
uddannelse inden udgangen af 2013.

Hf styrker social mobilitet
I rapporten fra hf-udvalget fremgår det, at 
hf-uddannelsen også står over for en række 
udfordringer, heriblandt at hf er præget af 
et generelt højt frafald, fravær og manglende 
motivation blandt kursisterne. Det fremgår 
dog ikke helt klart, hvilke årsager der kan 
være hertil, og hvordan hf-udvalget mener, 
vi kan komme disse problemer til livs.

I hf2net.dk er vi ikke bange for at tage 
bladet fra munden. 

En væsentlig forklaring på, at frafaldet 
er større på toårig hf, skal findes i kursist-
grundlaget. Der er en langt større andel af 
frafaldstruede kursister på hf end på de 
øvrige gymnasiale uddannelser. Nogle af 
de væsentligste indikatorer på, om en kur-

sist er frafaldstruet, skal findes i forældre-
nes uddannelsesbaggrund og socioøkono-
miske status samt tidligere frafald fra en 
ungdomsuddannelse. Af rapporten Hf 
– profil og funktion fra EVA i 2015 fremgår 
det, at 48 procent af de kursister, der star-
tede deres hf-uddannelse i 2013, havde 
afbrudt andre uddannelser tidligere, og at 
59 procent kom fra gymnasiefremmede 

hjem. Ifølge Danmarks Statistiks seneste 
undersøgelse af ungdomsuddannelserne 
er der kun 40 procent af de unge fra ud-
dannelsesfremmede hjem, der i en alder 
af 21 år har gennemført en ungdomsud-
dannelse. Det tilsvarende tal for unge fra 
akademikerhjem er 86 procent. I lyset heraf 
er det ikke overraskende, at gennemførel-
sen på hf er 70 procent mod for eksempel 
85 procent på stx. Vi har mange undersø-
gelser, der viser, at hf er den gymnasiale 
uddannelse, der i størst omfang styrker 
den sociale mobilitet.

Når det drejer sig om at styrke motiva-
tionen og læringsudbyttet hos hf-kursi-
sterne, peger både EVA og ”løfteevnerap-
porten” fra Undervisningsministeriet på, 
at svaret ligger i tydelige forventninger, 
klare rammer og tæt opfølgning samt ty-
delig og systematisk feedback. Det har  
vi rigtig gode erfaringer med i hf2net.dk. 
Vores resultater taler også sit tydelige 
sprog: Kursisterne klarer sig langt bedre 
end gennemsnitligt!

Vi ser frem til, at vores nye undervis-
ningsminister får tid til at dykke ned i hf-ud-
valgets anbefalinger, til at besøge os og 
konkret opleve mangfoldigheden på hf-ud-
dannelsen samt at medvirke til den frem-
tidige udvikling af toårig hf. Sådan at hf 
også i fremtiden kan eksperimentere og 
udvikle endnu bedre muligheder for læring 
og videre uddannelse for vores kursister. 

 Toårig hf er  
den gymnasiale  
uddannelse, som 
giver sine kursister  

det største løft  
set i forhold til  

udgangspunktet.

gymnasieskolen.dk

Se hvad politikerne vil med hf på gymnasieskolen.dk

g
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ANMELDELSER

VIDNERNE TIL DET  
GLEMTE FOLKEDRAB

HISTORIE

Titel: På Herrens mark – Nødhjælp, mission og kvindekamp 
under det armenske folkedrab
Forfatter: Matthias Bjørnlund
Forlag: Kristeligt Dagblads Forlag
Pris: 300 kr., 266 sider
Vurdering og anmeldelse: Morten Lassen

Det armenske folkedrab omtales ofte som det glemte folke-
drab. Ud over at stå i skyggen af Holocaust, så har den tyr-
kiske stat gjort alt, hvad den kunne, for at benægte og for-
trænge de begivenheder, som i 1915 nær havde udslettet det 
armenske folk. Af en befolkning på cirka 2 millioner overle-
vede kun omkring 500.000. Baggrunden for og detaljerne 
omkring folkedrabet kan man læse om i Matthias Bjørnlunds 
forrige bog, Det armenske folkedrab, mens han i På Herrens 
mark fokuserer på fire danske kvinder, som ikke bare var 
vidner til folkedrabet, men som også gjorde, hvad de kunne, 
for at hjælpe de forfulgte. Flere af kvinderne adopterede også 
forældreløse armenske børn for at redde deres liv. I centrum 
står missionæren Maria Jacobsen fra Kvindelige Missions 
Arbejdere og nødhjælpsarbejderen Karen Jeppe fra Danske 
Armeniervenner. Bjørnlund følger disse kvinder og andre, 
fra de vækkes af ”Armeniensagen” i kølvandet på de første 
massakrer i midten af 1890’erne, til de bestyrer børnehjem 
og skoler i de fjerntliggende østlige egne af det hensmuld-
rende Osmannerrige op til og under Første Verdenskrig. 

I det daglige virke ser Bjørnlund kvinderne som en slags 
feministisk avantgarde. De kæmpede for, at også armenske 
piger skulle have en uddannelse, de var fortalere for ligestil-
ling, og så var de selv et eksempel på, at kvinder brød med 
mændenes monopol i det offentlige rum. Det er rørende at 
høre om, hvorledes de rejser rundt i det danske land for at 
søge opbakning og støtte til sagen og gang på gang har 
skrupler over at tale i offentlige forsamlinger. For den slags 
gør kvinder jo ikke.  På et tidspunkt, hvor det armenske folk 
var truet af total udslettelse, var det kvinder som Karen Jeppe, 
der med sin vedholdende indsats både før, under og efter 
folkedrabet var med til at holde forestillingen om et armensk 
folk i live. 

Bogen er velegnet til SSO- og SRP-opgaver. 

UTRADITIONEL  
KEMIBOG

KEMI, SRP

Titel: Kærlighedens Kemi  
Forfatter: Gabriele og Rolf Froböse
Forlag: Nyt Teknisk Forlag
Pris: 229 kr., 264 sider
Vurdering og anmeldelse: Maiken Rabøl Rossen

Hvorfor forelsker mennesker sig i hinanden, og hvad er 
kærlighed egentlig? I Kærlighedens Kemi forsøges disse 
og en hel del andre spørgsmål besvaret. 

Gennem det fiktive kærestepar – Bianca og Michael 
– bringes læseren gennem den følelsesmæssige forandring 
fra første øjebliks forelskelse og frem til det solide lang-
varige parforhold. Undervejs berøres emner som kroppens 
hormoner, duften af en potentiel sexpartner, potensfrem-
mende midler og amning inden for et bredt felt bestående 
af både kemi, neurologi, biokemi, psykiatri, psykologi 
og medicin. 

Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog, og den er kryd-
ret med både aktuel forskning og små anekdoter om-
handlende såvel Napoleon Bonaparte som Cleopatra. Som 
perspektiverende materiale i forbindelse med AT, SRP 
eller blot for fornøjelsens skyld er Kærlighedens Kemi 
absolut et nærmere bekendtskab værd. Men Kærlighedens 
Kemi er ikke nogen klassisk kemibog, og læser man  
den med henblik på den kemiske viden omkring emnet, 
eller med tanke på undervisningsbrug, risikerer man  
at blive skuffet.
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BIOLOGI, BIOTEKNOLOGI

Titel: Livets koder – Styring af liv
Forfatter: Palle Høy Jakobsen
Forlag: Nucleus 
Pris: 188 kr., 100 sider
Vurdering og anmeldelse: Lis Ravnsted-Larsen

Bogen blev godt brugt i bidder under den nys overståede 
SRP-/SSO-maraton. Forskellige projekter kunne bruge 
forskellige bidder, for bogen er et ”patchwork”, hvis den 
havde været et tæppe, dog ikke af brugte rester, men af 
nyt stof. Der er stof relevant både for A-niveau, biotek-
nologi og B-niveau, og desuden lever teksten op til SRP-
krav om at være dybdeborende og gå ud over kernestof. 
For eksempel behandles stærenes synkrone bevægelse, 
spejlneuroner, musikopfattelse og døgnrytme. Tænk, 
bakterier har døgnrytme, og solsikker vender kurvefladen 
mod solen, selv hvis de holdes i mørke!

En gammel vits siger: ”Det er kommunikation, vi taler 
om”, og bogen behandler kommunikation og styring. 
Helt naturligt er der lagt stor vægt på gener, og epigene-
tik har fået et helt kapitel. Her forklares imprinting, som 
er, hvordan man ”arver” enten mors eller fars egenskaber, 
også selv om gensekvenserne er ens.

Der bliver gjort op med biologiens centrale dogme, 
men jeg vil på C-niveau fortsat hævde, at ét gen giver 
anledning til ét protein.

Illustrationerne har samme høje niveau som forlagets 
andre udgivelser, og der er henvisning til animationer 
fra forlagets andre udgivelser. 

Sproget er undertiden svært læsbart. Det var ikke alene 
nytårstrætheden, der stoppede min læsning ved ”tan-
demrepeterende”, ”regulerende hierarkier” og ”fedtsyre-
syntese-enzymer”, det sidste har stik imod dansk retskriv-
ning fået en bindestreg. Det vil eleverne sætte pris på. 
Mange steder er der dejlig fornyelse af fagtermerne.  

BIOLOGI BRUGT  
I BIDDER

Generne er ”digitale koder”, uddøde mennesker havde 
en ”forfar-hjerne”, den ene streng i dna er en ”partner 
dna-streng”. I økologi er der et ”tippepunkt”, og et sprog 
defineres som ”et system af meningsassocierede lyde”.

En nyttig bog, der spænder over meget. Desværre stod 
jeg mentalt af, da den vidende forfatter sammenlignede 
yin og yang med redox. Måske har han ret, men jeg er 
bange for, at sammenligningen forvirrer mere, end den 
forklarer. Men måske et emne for AT? Hvem ved.
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DISKUSSION

Fire skarpe til  
Magistrenes Pensionskasse
Hvorfor fortæller Magistrenes Pensionskasse (MP) i pensionstil-
sagnet ikke, at den fremtidige forventede pension er opgivet i 
fremtidskroner og altså ikke er udtryk for købekraft i nutidskro-
ner, idet købekraften reduceres med inflationen indtil pensione-
ringstidspunktet?

Hvorfor fortæller MP ikke i pensionstilsagnet, at den forventede 
fremtidige pension forbliver den samme i kroner og øre resten 
af livet, fra det øjeblik medlemmerne går på pension, således at 
pensionens købekraft årligt forringes med inflationen?

Hvorfor kan man på Pensionsinfo.dk ikke se, at MP-pensionens 
købekraft årligt forringes med inflationen efter pensionering?

Hvorfor baserer MP pensionstilsagnet på en fremtidig rente 
på 4,25, når man selv forventer, at man ikke vil kunne forrente 
pensionsmidlerne med en lige så høj rente som hidtil og har sat 
renten til 3,66 i 2016?

Lars Frandsen
Aarhus Handelsgymnasium

SVAR
1. Af din dækningsoversigt fremgår det, at der ikke er indregnet 
inflation. Her er pensionerne beregnet ud fra en forudsætning 
om bonus i indeværende år og en årlig forrentning herefter på 
4,25 procent. Medlemmernes samlede pension består af grund-
pension og tillægspension. Grundpensionen beregnes ud fra 
grundlagsrenten. De samlede pensioner beregnes ud fra bereg-
ningsrenten. Forskellen mellem de to pensioner er tillægspensi-
onen. Pensionskassens bestyrelse fastsætter hvert år beregnings-
renten efter markedsforholdene. I den rente er indregnet de 15,3 
procent skat af afkastet af din opsparing.
2. Der er ikke forskel før og efter pensionering. Forudsætninger 
og beregninger er de samme. Jeg forstår godt dit ønske om en 
inflationssikret pensionsudbetaling, men det lader sig desværre 
ikke gøre. Det er umuligt at forudsige inflationen over en 15-20-
årig periode. Hvis pensionen skulle inflationssikres, ville det 
kunne medføre, at nogle pensionister får udbetalt mere end 
deres egen andel. Dette vil så gå fra øvrige medlemmer. En sådan 
omfordeling er ikke tilladt. Man kan imidlertid selv inflations-
sikre sin pension ved at starte udbetalingen på et lavere niveau 
og dermed en gradvis stigende udbetaling hen over pensionist-
tilværelsen. Dette er et individuelt valg, der sikrer, at det er ”dine 
egne penge”, der blot udbetales på en anden måde.
3. Det er desværre en generel mangel ved pensionsinfo, at alle 
løbende pensioner fremstilles, som om de er lige store efter pen-
sioneringen. Det gælder, uanset om pensionen forventes at ud-
vikle sig med +2 procent, 0 eller -2 procent. 
4. De 4,25 procent bruges til de ugaranterede tilsagn, det vil 
sige summen af grund- og tillægspensioner. De 3,66 procent 
bruges alene til grundpensionen. Pensionskassens model for 
op- og nedbygning af den kollektive bufferkapital forudsætter, 
at en del af afkastet løbende akkumuleres i bufferen. Merafkastet 
til bufferen kaldes formelt for risikotillægget. Forskellen mellem 
de 3,66 og de 4,25 svarer netop til risikotillægget. Pensionskas-
sen forventer, at der er balance ved dels at kunne opbygge buf-
feren, dels at kunne udlodde den igen til pensionisterne i takt 
med nedsparingen. Når kontorenten i 2016 er sat til 3,66 procent, 
skal det ses i lyset af det lave renteniveau i samfundet. Vi skal 
sikre os langsigtet: at der er penge nok til de fremtidige pensi-
oner. Det er dog stadigvæk en forholdsvis høj kontorente.

Egon Kristensen
Formand for MP Pension

Hvordan bør  
reformen reformeres? 
Kan politikerne gennemskue de floskler, der stadig spøger  
fra gymnasiereformen, da læring skulle lettes gennem ”sag  
frem for fag”?

Dengang blev der for eksempel indført – uden nogen evalu-
ering af det eksisterende tværfaglige samarbejde naturfag – det 
helt upraktiske og uafprøvede NV, der var helt kaotisk de første 
år, før ”justeringer” rettede op på det indlysende tåbelige.

Skolerne har lige siden kæmpet med disse grundforløb,  
men rektorerne og Gymnasieskolernes Lærerforening konsta-
terede for nylig, at de aldrig har virket tilfredsstillende. Imens 
er 10 årgange elever blevet ofret på forsøget.

Hver ”justering” af reformen har betydet en lidt større retræte 
fra den oprindelige plan for det ”fremtidssikrede” gymnasium. 
Uheldigvis har politikerne kun delvist fået øje på de fortsatte 
problemer for eleverne: For eksempel har ingen efter 10 år 
kunnet henvise til rigtige beviser for, at det tværfaglige letter 
elevernes læring. Dette problem illustreres af AT, der forvirrer 
eleverne, fordi AT aldrig har opnået den nødvendige præcision. 
Grunden er, at de rigtige fag er vokset naturligt frem i løbet af 
de sidste århundreder, netop fordi de bygger på det, der simp-
lificerer læring og problemløsning med en afprøvet præcision. 
Tværfaglighed kan være relevant, men den forudsætter faglig-
hedens præcision, der først skal læres.

Elevernes læring kompliceres, når de på samme tid virkelig 
skal lære to forskellige faglige tilgange, og hvordan fagene 
påvirker hinanden. Det udsætter eleverne for en unødig kom-
pleksitet. Det er nemmere for eleverne med én ny tilgang ad 
gangen i hvert fag, hvor man gradvist – gennem gentagelser 
og paralleller til beslægtede faglige begreber – kan opbygge 
elevernes dybdeforståelse for det nye.

For at få AT-hverdagen til at fungere har lærerne ofte benyt-
tet sig af den simple konklusions overførelse mellem fagene. 
Det kan dog gøres bedre uden AT og dets bøvl.

Den mest almindelige måde at håndtere fagenes samspil på 
er at kræve det ene fag bestået for at tage det andet fag. For 
eksempel er der krav om matematik i gymnasiet for at læse 
økonomi på universitetet – men ingen krav om samfundsfag, 
hvis tværfaglighed åbenbart er for overfladisk for seriøse øko-
nomistudier.

Da samfundsfag fik mulighed for at samarbejde med mate-
matik B, kæmpede samfundsfag ivrigt imod. Tværfaglighed 
ville i praksis gøre det for vanskeligt for eleverne. Det siger alt 
om værdien af samtidigt at lære to komplekse faglige tilgange 
til en sag.

Hvorfor spilde endnu flere ressourcer/elever på reformens 
miskrediterede tværfaglighed?

Bill Woods
Pensioneret lektor (Mulernes Legatskole)
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Tænkning i takt? 

Den 1.2. blev der afholdt en konference om fremtidens hf. Med 
GL-formandens indledning var kursen fra første sekund lagt: 
Hvis nogen i salen skulle være så formastelige at mene, at hf 
ikke skal give adgang til de videregående uddannelser, men 
alene til de mellemlange, så var der god grund til at få hjerne-
kisten undersøgt. 

Og så fortsatte det ellers derudad i en lind strøm med suc-
ceshistorier: Hf åbner døre, hf løfter kursisterne, hf inkluderer. 
Fint nok. Succeser kan vi ikke få for mange af, og det glæder 
mig såre, at så mange hf’ere har haft udbytte af deres uddan-
nelse. Problemet er ”bare”, at analysen af de faktiske forhold 
i hf-industrien ikke er dækkende. Ikke fordi nogen lyver, men 
fordi der bliver foretaget en nøje udvalgt selektion af data, 
informationer, evalueringer og erfaringer, som kun fortæller 
en del af historien. De blinde vinkler står og stod i kø. 

Her følger elefanterne i dagligstuen: 
•  Taxametersystemets ødelæggende virkning for det  

faglige niveau
• De tårnhøje fraværsprocenter 
• Det store frafald 
• Manglende aflevering af skriftlige opgaver
• Manglende lektielæsning 
• SU-rytterne 
•  Kursister med anden etnisk oprindelse end dansk, der 
 trækker store ressourcer og ofte klarer sig dårligt. 

Flere oplægsholdere slog fast, at karakterer er af det onde, 
uden at dokumentationen brillerede. Også den voldsomme fo-
kus på anvendelsesorientering fik lov til at stå uimodsagt. 

Et indlæg fra salen dristede sig til at fremsætte kritik af den 
konsensuspræmis, konferencen var sammensat på, og blev 
efterfølgende skingert banket på plads af Gymnasieskolernes 
Lærerforenings formand. Ikke kønt at høre på. 

Er deltagerne på konferencen monstro repræsentative for 
gymnasielærerprofessionen? Hm! Der bliver i så fald tænkt i 
takt på en måde, der ikke lover godt for kundskabsniveauet i 
de gymnasiale uddannelser. Selv følte jeg det nærmest, som 
om jeg var til fætter-kusine-fest – desværre bare som et af de 
to sorte får i familien, der bliver tålt, men som selskabet helt 
klart helst er fri for. Så kan man så dejligt bevare den gode 
stemning, hvor alle er behageligt enige og vil præcis samme 
vej under bannerne ”åbne døre” og ”anvendelsesorienterede 
kompetencer” (hvad gummivendingerne så lige står for …). 

GL har stået som arrangør og må derfor påtage sig en del af 
ansvaret for en ensidig debat med en på forhånd givet konklu-
sion: Hf er en succes, og folk med andre meninger burde få 
hovedet undersøgt. 

Min konklusion: Absolut ikke den bedste dag for akademia 
og den højt estimerede kritiske tænkning. 

Lone Nørgaard
VUC Roskilde 

SVAR:
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) gennemførte sammen 
med Danske Gymnasier en konference om hf, hvor flere end 200 
inden for og uden for sektoren deltog. Alle politiske partier var 
inviteret, og ordet var frit. Når man inviterer aftagere i form af 
erhvervsakademier, professionshøjskoler og en universitetsrektor 
samt evalueringsinstituttet, så finder jeg, at vi har dækket om-
rådet godt. Afhængigt af det blik, man ser med, ville en konfe-
rence med dit opridsede sigte blive yderst ensidig. Men lad os 
blot konstatere, at dit og mit uddannelsespolitiske syn ikke er 
ens, men at der både i GL og i den offentlige debat er og skal 
være plads til alle synspunkter. 

Annette Nordstrøm Hansen
Formand for GL
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Redaktionen modtager meget gerne indlæg til Diskussion.  
De skal maks. indeholde 2.500 enheder inkl. mellemrum.  
Send dit indlæg til redaktionen senest den 4. marts 2016  
klokken 14.00 på gymnasieskolen@gl.org

skriv @
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GL-E KURSER

UDDANNELSESKONFERENCE 2016

Nye prøveformer
GL inviterer til konference om nye prøve-
former – et tema, der vil indgå i forårets 
reformforhandlinger. Se program i GL-E 
appendikskatalog for foråret 2016 eller på 
www.gl.org under arrangementer. Arran-
gementet er gratis for GL-medlemmer, og 
GL dækker medlemmers transportudgift 
svarende til tog på standardklasse. For  
ikkemedlemmer er prisen 750 kr. 
Tid og sted: 30. marts 2016 på First Hotel 
Grand i Odense. 
Tilmelding sker på GL’s hjemmeside  
www.gl.org under Arrangementer. 

Forårets skolebaserede kurser kan 
med fordel bestilles nu.
Find alle GL-E’s skolebaserede kurser 
på www.gl.org/GLE/skolebaseret.
Obs: GL-E har et stort kontaktnet og kan 
også finde undervisere til andre  
emner, der ikke er med på listen. Kontakt 
Therese Holter på th@gl.org for tilbud. 

GL-E KURSUSNYT

UDPLUK AF FORÅRETS KURSER

Personlig planlægning og 
stresshåndtering – et kvalitetskursus til 
medlemstilbudspris!
Tid og sted: 17. marts 2016 – kursus 
16104 – tilmelding NU. 

Motiverende hf-pædagogik i praksis  
– et IKV/GL-E-kursus
Tid og sted: 12. april 2016, Nyborg  
– kursus 16209 – tilmeldingsfrist 4. marts.

Historie 2.0
Tid og sted: 15. marts 2016, København  
– kursus 16111 –  tilmeldingsfrist 6. marts.

Målstyret undervisning og synlig  
læring i gymnasiet – 2 dage
Kurserne fra Cooperative Learning DK får 
altid forrygende anmeldelser, så nu udby-
der vi et internatkursus, hvor der bliver tid 
til at gå i dybden.
Tid og sted: 31.3.-1.4.16, internat, Horsens 
– kursus 16112 – tilmelding NU. 

Du bli’r, hvad du tænker
Tid og sted: 13. april 2016, Odense  
– kursus 16120 – tilmeldingsfrist 11. marts.

Historie, idehistorie, teknologihistorie
Efteruddannelseskonference (FoU):  
Viden og videnskab i historien
Tid og sted: 10.-11. marts, Hotel Haralds-
kær, Vejle.
Pris: 2.900 kr. (overnatning i enkeltvæ-
relse).
Tilmelding: Senest tirsdag d. 1. marts på 
www.ideogteknologi.dk.

Find alle de nye kurser på www.gl.org  
– under GL-E – og se mere info/tilmelding  
til alle kurser samme sted

Husk, at du altid kan se det aktuelle  
kursustilbud fra GL-E og de faglige  
foreninger på GLE’s hjemmeside og på 
EMU’en på http://efteruddgym.emu.dk.
 
Ønsker man yderligere information om  
kurserne, kontakt GL-E på gl-e@gl.org  
eller pr. telefon: 
Lone Fajnzylber, kursussekretær,  
direkte tlf. 3329 0938
Lene Daring, kursussekretær,  
direkte tlf. 3329 0979
Felícia Braga, kursussekretær,  
direkte tlf. 3329 0930.

Læs mere
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MEDLEMSTILBUD
LØB STAFET MED GL

GL inviterer løbeglade gymnasielærere 
til at deltage i DHL Stafetten i august 2016
→	 I	Odense	løbes	der	onsdag	den	17.	august	på	Engen	v.	Fruens	Bøge
→	 I	Aarhus	løbes	der	onsdag	den	17.	august	i	Mindeparken
→	 I	Sønderjylland	løbes	der	onsdag	den	24.	august	i	Aabenraa	på	Dyrskuepladsen
→	 I	Aalborg	løbes	der	onsdag	den	31.	august	i	Kildeparken
→	 I	København	løbes	der	onsdag	den	31.	august	i	Fælledparken

Hvert hold består af 5 løbere, og hvert hold kan stille med maks. 3 heppere fra samme skole. 
En af deltagerne er holdleder og har dermed kontakten til GL.

Ved deltagelse af mere end 2 hold pr. skole koster det 700 kr. pr. ekstra hold.

For ikkemedlemmer er der deltagerbetaling på 500 kr. pr. person.

GL sørger for GL-løbetrøjer, forplejning, opbakning, trøst m.m.

Tilmelding
Holdlederen kan tilmelde et hold via GL’s hjemmeside med oplysning  
om skole, navne på deltagerne, fødselsdatoer, trøjestørrelser mv.

Tilmeldingsfrist
Senest torsdag den 31. marts 2016.
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MINDEORD

Gymnasieskolen modtager mindeord.  
De skal maks. indeholde 2.400 enheder  
inkl. mellemrum. Sendes til redaktionen  
senest den 4. marts 2016 kl. 14.00 på  
gymnasieskolen@gl.org

mindeord @

Karen-Birgitte Ettrup  
1956-2016
I begyndelsen af januar døde vores 
kollega Karen-Birgitte alt for tidligt ef-
ter længere tids sygdom. Hun efterla-
der sig mand, tre voksne sønner og tre 
børnebørn.

Karen-Birgitte var oprindelig sygeple-
jerske, men besluttede sig i en relativt 
sen alder for at blive gymnasielærer 
med fagene psykologi, historie og sam-
fundsfag. Efter to år som vikar blev hun 
i 2010 fastansat på Aalborg Studenter-
kursus. Umiddelbart efter ansættelsen 
gennemførte hun pædagogikum i alle 
tre fag på ét år. Godt gået, og sådan var 
Karen-Birgitte.

I sit arbejde var hun meget dedike-
ret. Fagligt var hun kompromisløs og 
havde tilsvarende høje forventninger 
til kolleger og kursister. Dette kom til 

udtryk i, at hun altid var uhyre velfor-
beredt, samtidig med at hun over for 
os kolleger ihærdigt indbød til samar-
bejde omkring nye ideer. Hun var en 
meget kvalificeret sparringspartner, og 
i det hele taget var et samarbejde med 
Karen-Birgitte ikke overstået på fem 
minutter, hvilket siger rigtig meget om 
hendes personlighed. 

Karen-Birgitte var afholdt blandt 
kursister og kolleger. I mødet med kur-
sisterne viste hun en aldrig svigtende 
interesse for deres faglige og personli-
ge trivsel. Hun stillede høje krav, men 
formåede på samme tid at drage kur-
sisterne til sig i kraft af sin respekt for 
den enkelte. Mange kursister vil huske 
hende som omsorgsfuld, blandt andet 
som klasselærer.

Karen-Birgitte var glad for kollegerne 
og skolen. Det sidste års tid vidste hun 
og vi, hvor det bar hen med sygdom-
men, men kendetegnende for hende be-
tød det meget at undervise og være på 
skolen. På trods af at det var en fysisk 
kraftanstrengelse, insisterede hun på at 
undervise og deltage i skolens liv, ikke 
mindst i indretningen og udsmyknin-
gen af vores nye skolebygning. Tilsva-
rende deltog hun til det sidste i udvik-
lingen af skolens undervisningsmiljø 
med sin karakteristiske, vedholdende 
og konstruktive kritiske sans.

Vi kommer til at savne Karen-Birgitte.

Kollegerne på Aalborg Studenterkursus

Valdemar Vibe-Petersen 
1941-2015
Valdemar var stadig aktiv lektor på 
HF-Centret Efterslægten, da han blev 
ramt af alvorlig sygdom i oktober 2015. 
Han døde, 74 år gammel, kort efter jul. 

Med udgangspunkt i Rødding i Søn-
derjylland flyttede han til Købehavn, blev 
ansat i ØK og udstationeret i USA. Han 
forlod ØK til fordel for humaniora, en 
kursændring i hans private dannelses-
rejse, som nok var uomgængelig for hans 
væsen. Han rejste tilbage til Danmark, 
tog eksamen på studenterkursus og læste 
dansk på Københavns Universitet.

Valdemar var en af pionererne in-
den for voksenundervisning. Allerede 
i 1971 underviste han ved Oplysnings-
forbundenes Forberedelseskursus, der 
senere blev til Københavns Kommunale 
Forberedelseskursus (KKF), hvor han 
blev ansat som adjunkt. Her var han 
indtil 1991, da dele af KKF blev fusione-
ret med Efterslægtens Gymnasium til et 
hf-center for både enkeltfag og toårig hf.

Valdemar tog med lethed springet 
fra at være enkeltfagslærer til også at 
undervise yngre fuldtids-hf’ere. Man-
ge har nydt godt af hans store viden og 
glæde ved at formidle. Han havde et 
imødekommende sindelag og var også 
en afholdt mentor for unge lærere. Han 
underviste med stort held i nye stofom-
råder, ikke mindst i retorik, hvor hans 
kursister holdt taler stående ved den 
hjemmeproducerede talerpult. Valde-
mar var også håndværker. Det gav sig 
ligeledes udslag i stilfulde ombygninger 
i de huse, han har boet i. Der var i dette, 
som i alt, hvad han lavede, kvalitet.

Et varmt menneske var Valdemar. 
Det kom ikke mindst hans tre elskede 
døtre og hans seks børnebørn til gavn. 
Han var mangesidig og kunstnerisk, 
blev optaget på kunstakademiet, men 
valgte danskstudiet. Han malede hele 
livet, og hans fornemmelse for farver 
og kunst nød Efterslægten godt af, både 

da han stod for farvevalget til blandt 
andet skolens store aula og virkede 
som en slags kurator for Efterslægtens 
historiske kunstsamling.

Valdemar skrev digte og prosa. Han 
spillede på tværfløjte og sang både i 
lærerkoret og i Caroline Amalie Koret. 

Blandt venner, kollegaer og ledelse 
var han særdeles vellidt. Det kom til 
udtryk i den store deltagelse ved den 
bevægende begravelse i Grundtvigs 
Kirke. Valdemar var ikke færdig med 
hverken livet eller arbejdslivet. Men 
den hårde sygdom gjorde hurtigt en 
ende på hans tilværelse.

Glædeligvis tog han i sommeren 2015 
sammen med datteren Nanna på lang-
fart til USA, blandt andet i åben sports-
vogn i Californien, hvor han havde væ-
ret i sin ungdom. En cirkel blev sluttet.

Ulla Majlund og HF-Centret Efterslægten
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MARKEDSPLADS

markedsplads

Her kan indrykkes ikke erhvervs-
mæssige annoncer. Maks 40 ord  
plus overskrift. Teksten oprettes  
på gymnasieskolen.dk/markeds-
opslag. Skriv derefter en mail til 
gymnasieskolen@gl.org med  
angivelse af, hvilke blade annoncen 
skal i. Annoncen koster 150 kr., som 
skal indbetales på bladets konto i 
Danske Bank på 4180-3119-416-264 
(husk at angive navn) senest dagen 
før deadline. Se deadline andetsteds 
i bladet eller på gymnasieskolen.dk.

BARCELONA, LEJLIGHED   
Centralt beliggende i  spændende 
kvarter. Vel kommunikeret med  
både metro og bus. To metrostop  
til Ramblaen, 15 min. til badestrand.  
3 værelser, 4 sovepladser. Fra 2.700 
ugtl. for to. Kontakt: mlig46@yahoo.dk 
eller tlf. 2164 5745.

VIEUX NICE  
(DEN GAMLE BYDEL)
40 m2 duplekslejlighed på 1. og 2. sal 
med sengeplads til �re. To små altaner 
med udsigt til den nyrestaurerede 
Chapelle Sainte-Croix. Beliggende 
i en rolig og malerisk del af den 
gamle bydel på Rue Saint-Joseph 
tæt på cafeer, restauranter og 
indkøbsmuligheder med gåafstand 
til alt – 350 m til strandpromenaden 
og blomstermarkedet på Cours 
Saleya og 200 m til sporvogn, 
lufthavnsbus og det nye byparkbælte 
Promenade Paillon med bl.a. damp- 
og springvandsanlæg samt specielt 
indrettede legeområder  
til børn i forskellige aldersgrupper.  
420-590 euro/uge (lø.-lø.) i højsæson, 
dog mulighed for ¡eksible skiftedage  
og særpriser for længere lejemål uden 
for højsæson. Mere info og billeder 
sendes pr. e-mail. 
Kontakt: tedsirkin@gmail.com  
Mobil: 22 18 38 58

ITALIEN: LEJLIGHED TIL SALG 
ELLER LEJE I CORI, LAZIO
Skøn toværelses lejlighed i bjergene syd 
for Rom. Balkon med udsigt i begge 
værelser. Dejligt badeværelse med 
vaskemaskine. Restauranter, økologiske 
vinbønder, dejlige naboer og masser af 
naturoplevelser. En halv time til Rom  
eller havet. Pris € 80.000, ugeleje: 2.900 
kr. Kontakt Marie Stouby,  
2673 3004, eller mariestouby@gmail.
com, www.cori-stouby.dk for  
yderligere information.

GL's bestyrelsesseminar 17. marts 2016
Den uundværlige medarbejderrepræsentant – også i nedskæringstider

På dette års bestyrelsesseminar går vi i dybden med, hvad der 
kendetegner den gode bestyrelse – og hvorfor jeres indsats som 
medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er uundværlig. De store 
nedskæringer, som vores sektor er underlagt med finansloven  
for 2016, vil gennemsyre dagen, men især sidste halvdel af  
programmet bringer fokus på, hvordan en bestyrelse bør/kan 
håndtere situationen. 

Dagen er for dig, der er medarbejderrepræsentant i en bestyrelse  
– hvad enten du er ny eller erfaren. Seminaret vil byde  
på følgende:

Ufiltrerede tanker om den gode bestyrelse i offentligt regi    
Hør	Lisbeth	Knudsen, som er chefredaktør for Mandag Morgen 
Danmark og bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole. Hun har haft flere bestyrelsesposter og er  
i dag bl.a. bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater.

Den professionelle medarbejderrepræsentant
Hør	professor	Kristian	Kreiner, Institut for Organisation  
på CBS, som forsker i ledelse af komplekse processer og  
projekter. Han har samtidig været medarbejderrepræsentant 
i CBS' bestyrelse. 

I nedskæringens skygge
Hør og deltag i en paneldebat med blandt andre Peter Zincker-
nagel, der er rektor for HF & VUC København Syd og næstfor-
mand i Lederforeningen for VUC, Hans Peter Jensen, der er for-
mand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Poul Dalgaard 
Jensen, der er mangeårig TR og bestyrelsesmedlem på Vestfyns 
Gymnasium, og Veronika	Schultz, der er forkvinde for DGS. 

GL's formand, Annette	Nordstrøm	Hansen, vil lede os 
igennem dagen ved at fremføre forskellige problemstillinger og 
opridse de vigtigste budskaber i løbet af dagen. 

Arrangementet afholdes på Scandic Copenhagen i København 
den 17. marts kl. 10-16, hvorefter der serveres et glas vin. 
Tilmeld dig allerede i dag via GL's hjemmeside under arrange-
menter: http://www.gl.org/arrangementer/Sider/default.aspx
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TLF. 7020 9160  |   INFO@SBTOURS.DK  |  WWW.SBTOURS.DKTLF. 7020 9160  |   INFO@SBTOURS.DK  |  WWW.SBTOURS.DK

London har det hele !
 
Studiebesøg indenfor:

Historie, arkitektur, skoler,

virksomheder, naturvidenskab,

etnisk London, sport, kunst, 

kultur, teater og musicals

Pris inkl. fly t/r og 

4 nætter med morgenmad

Fra Billund eller KøbenhavnLevende LONDON 

SPECIALIST I STUDIEREJSER

fra kr. 1795

Berlin..........    fra kr. 1595
Bruxelles.....   fra kr. 1595
Budapest.....    fra kr. 1795
Krakow........   fra kr. 1895 
Barcelona....   fra kr. 1995 
Nice.............   fra kr. 1995 
Malaga.......   fra kr. 2050
Rom............   fra kr. 2295
Dublin.........   fra kr. 2295
Istanbul.......   fra kr. 2395
Manchester..   fra kr. 2495
Firenze........   fra kr. 2695

REJSEANNONCER

STUDIEREJSER EUROPA
UDSYN MED INDSIGT

LONDONForførende

tlf. 4494 6090 mail: info@grupperejsebureauet.dk www.grupperejsebureauet.dk| |

fra kr. 1885 

BERLIN............

BARCELONA...

ATHEN.............

KRAKOW........

BUDAPEST.....

MALAGA......... 

EDINBURGH...

fra kr.   995

fra kr. 1985

fra kr. 2785

fra kr. 1395

fra kr. 2095

fra kr. 2175

fra kr. 2085

BLIV KLOG PÅ 

ISLAND

KAMPAGNEPRIS  

ISLAND
FRA KR. 2.598,-

Vi er specialister i studierejser med fagligt indhold, og Island er et super 
inspirerende og anderledes rejsemål. Derfor er vi glade for, at vi kan 
præsentere et helt særligt kampagnetilbud i samarbejde med Icelandair.

Prisen er baseret på billigste rejseperiode og inkluderer: Flyrejse Billund/
København - Reykjavik t/r samt 4 overnatninger på hostel i flersengs-
værelser. Priserne i uge 37-41 2016 starter fra kr. 2.798,-

 Vores erfarne medarbejdere er din genvej til gode rejse-  
 oplevelser – Læs mere på www.alfatravel.dk

KONTAKT OS IDAG PÅ 8020 8870

TLF 8020 8870 - WWW.ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK

Gymskolen_helside_Island.indd   1 2/4/2016   12:46:06 PM
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Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 •  hol@kilroy.dk

kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY er specialister i at arrangere studierejser med et højt fagligt indhold. Oplev mindre
praktisk organisering, faglig forberedelse og mere tid til undvisning og samvær.

Spar tid og penge med KILROYs studierejsekoncept Styrk Fagligheden med kompendium & studiebesøg 

Tryghed & Sikkerhed Erfarne rejsekonsulenter

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE MED KILROYS STUDIEREJSEKONCEPT.....

Forslag til studiebesøg i New York:
• Immigranternes historie • Harlem Tour inkl Gospel • Musical

Forslag til andre rejsemål:
London, fly, 5 dg/4 nt ............. fra kr.  1.675,-
Lissabon, fly, 5 dg/4 nt  .......... fra kr.  2.335,-
Athen, fly, 5 dg/4 nt  ................ fra kr.  2.335,-

Milano, fly, 5 dg/4 nt  .............. fra kr.  2.395,-
Marrakech, fly, 6 dg/5 nt  ........ fra kr.  2.260,-

STUDIEREJSE TIL
NEW YORK
7 dg./5 nt. 
FLY fra kr.             4.995,-

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden  
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Hos BENNS sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. Vi skræddersyer rejserne 
efter jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

Top 3 studiebesøg i Rom: 
• Agritur
• Skolebesøg
• Foredrag med dansk journalist

Kontakt Louise
på tlf: 46 91 02 49
lokl@benns.dk

www.benns.dk

Studierejser med fagligt indhold 1.990,-
med �y

5 dg/4 nt.

ROM
fra kr.

Mange �ere rejsemål og 
priser på www.benns.dk

Andre rejsemål:
Madrid, �y, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.895,-
Dublin, �y, 5 dg/4 nt ............................ fra kr.  1.990,-
San Francisco, �y, 7 dg/5 nt ........ fra kr.  6.435,-
Malta, �y, 8 dg/7 nt ............................ fra kr.  3.160,-
Prag, �y, 5 dg/4 nt ............................... fra kr.  1.495,-
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Dit personlige
rejsebureau
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www.profi lrejser.dk/studierejser
77 33 55 33  •  kontakt@profi l-grupperejser.dk
Profi l Rejser  ·  Rosenørns Allé 29, 1. sal  ·  1970 Frederiksberg C

Eller BARCELONA 
i 5 dage?

Eller hvad med en 
helt tredje STORBY?

Hvad med DUBLIN 
i 5 dage?

SKRÆDDERSYEDE
STUDIEREJSER

Pris fra kun kr. 2.495,-
Kontakt os og lad os skræddersy 

studierejsen efter jeres behovPris fra kun kr. 2.395,-

Vi anbefaler Generator Hostel, der er en af vores 
foretrukne samarbejdspartnere og kan derfor tilbyde jer de 
bedste priser og betingelser.

Med en perfekt central placering i de fl este europæiske 
hovedstæder er Generator Hostel det optimale sted at 
overnatte på jeres næste studierejse. 

Generatorkæden er vinder af adskillige priser for design og 
kvalitet – bl.a. Best New Hostel Barcelona 2015.

Find Generator Hostel i: 
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Hamburg, København, 
London, Paris, Stockholm, Venedig 
– samt Rom pr. ultimo 2016

På et Generator Hostel får I:
• Fri WiFi, døgnbemandet reception og høj sikkerhed 

• Mulighed for morgenmad, frokost og aftensmenu

• Private enkeltværelser til delte 8-personsværelser.

Interesseret? Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2356

Oplev Europa på kvalitets hostel
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Se mere på horisontrejser.dk eller ring til os på 7020 2779

Rejs ud sammen med andre børnefamilier og 
oplev verden i både voksen- og børnehøjde. 

På Horisonts Familierejser består grupperne af 
4-5 familier med børn i alderen 5 til 15 år. 
Rejserne er opdelt i dage med kulturoplevelser og 
dage med ren afslapning & familietid.

Den medrejsende danske familierejseleder sikrer, 
at aktiviteterne foregår i øjenhøjde med børnene, 
mens forældrene følger den engelsktalende guide. 

Rejs i skoleferierne til Vietnam, Cambodja, 
Indien, Myanmar & Sri Lanka.

Priser fra 14.900 kr.

Rekvirer vores familiekatalog. 

 Familierejser med indhold
SommerferieEfterårsferie
Juleferie

Vinterferie

VIDENSREJSER
 

Familierejser der rykker dig og din familie

Familieannonce_2b_gs.indd   1 05-02-2016   15:06:57
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Bestil på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-17.

Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

KØR SELV-FERIE
Gymnasieskolen giver dig ekstra 

gode priser på udvalgte rejsemål. 
Oplys rejsekoden “GYMNASIESKOLEN” 

ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

I hjertet af Lübeck Oplev søerne i Potsdam

Hotel Mercure Lisieux HHH

Navnet Normandiet stammer fra Les Normands, der betyder 
'mændene fra nord'. Og vores nordiske historie er en betydelig 
del af Normandiets. Her finder I spor fra vikingetiden i både 
historie, sprog og kultur, og en rejse gennem Normandiet er et 
møde med et helt andet Frankring end det, man ofte forbinder 
med det typisk franske. Udgangspunktet for jeres oplevelser 
er Hotel Mercure Lisieux beliggende i det berømte Calvados-
område. Her bor I komfortabelt med adgang til en svalende pool  

på de varme sommerdage i Frankrig. Minderne fra den historiske 
D-dag lever fortsat som monumenter i det grønne landskab side 
om side med de gamle klostres fredelighed og de små middelal-
derbyers søvnige idyl. Madtraditionerne her byder desuden på 
verdensberømte oste, som for eksempel Camembert, samt østers 
og den dejlige Calvados. 

Phönix Alter Speicher Lübeck HHH

Hotellet ligger i hjertet af marcipanbyen 
Lübeck på den ø i floden Trave, der udgør 
byens kerne og UNESCO-listede Altstadt. 
Her bor I centralt i den historiske bydel, 
hvor I på fornem vis har alle middelal-
derbyens seværdigheder serveret på et 
sølvfad lige uden for hoteldøren. Begynd 
for eksempel jeres Lübeck-oplevelse ved 
byens vartegn Holstentor (500 m) – den 
smukke byport fra 1478 – hvor I også fin-
der bymuseet, som bestemt er et besøg 
værd. 

Seminaris Seehotel HHHH

Det 4-stjernede hotel har en helt unik belig-
genhed ved bredden af Templiner-søen i 
nordtyske Potsdam - omgivet af skov og kun 
6 kilometer fra Tysklands svar på Versailles: 
Pragtslottet Sanssouci. Her kan I slappe af 
i hotellets skønne wellnessafdeling med 
swimmingpool, og har I lyst til at opleve 
seværdighederne i Potsdam, kan I stige på 
en af taxibådene, som lægger til ved hotel-
lets bådebro. I bor samtidig lige ved porten 
til Berlin og kan tage toget fra stationen 
800 meter fra hotellet ind til metropolens 
centrum (36 km).

Pris pr. person i dobbeltværelse 

2.249,-

3 dage på 3-stjernet hotel 
i Tyskland

4 dage på 4-stjernet hotel ved 
Templiner See, Nordtyskland

6 dage på 3-stjernet hotel i Lisieux, Frankrig

Gymnasieskolen

Rejsekode 
GYMNASIESKOLEN

Teknisk arrangør:

Pris uden rejsekode kr. 2.549,- 

Oplev det historiske Normandiet

•	 5	overnatninger
•	 5	x	morgenbuffet
•	 5	x	3-retters	middag	med	 
 frit valg fra det daglige  
 menukort på Restaurant  
 Le Garden
•	 1	x	prøvesmagning	hos	
 destilleriet Calvados Boulard
•	 1	x	entre	til	museum	og		 	
 prøvesmagning hos destilleri  
 Calvados Père Magloire 
 (april-september)

Pris pr. person i dobbeltværelse 

849,-
Pris pr. person i dobbeltværelse 

1.399,-
Pris uden rejsekode kr. 999,- Pris uden rejsekode kr. 1.549,- 

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	flaske	Prosecco	 
 på værelset ved ankomst
•	 1	x	behandling	 
 i infrarød kabine
•	 Bykort	over	Lübeck

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	aftenbuffet
•	 1	velkomstdrink

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 ½ pris.

Ankomst: Valgfri frem til 30.9.2016.

Ankomst: Fredage frem til 17.6. og 
i perioderne 2.9.-16.12 samt valgfri i 
perioderne 24.-26.3., 5.-6.5., 13.-14.5, 
3.6., 10.6., 17.6. og 23.6.-28.8.2016.

Ankomst: Valgfri i perioden 1.4.-10.10.2016.

Chateau St. Germain de Livet

Seminaris Seehotel

Turistskat maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Brug rejsekoden GYMNASIESKOLEN 

på www.happydays.nu og 

se flere opholdsmuligheder 

God børnerabat
– ring og hør

God børnerabat
– ring og hør

3 overnatninger fra 999,-

3 overnatninger 1.499,-

Priser i perioderne 
1.6.-30.9 og 25.11.–22.12.: 899,-

1.10.-24.11.: 699,-

Pristillæg fra 2.6.: 50,-



Uddannelsesleder

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på 
www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-00415). 
Ansøgningsfristen er den 29. februar 2016, kl. 10.00.

- Passioneret pædagogisk-didaktisk profil 
med lyst til udvikling

Randers HF & VUC ønsker en uddannelsesleder, 
der brænder for faglig kvalitetssikring, kan skabe tvær-
gående udvikling, er i besiddelse af stærke samarbejds-

evner og er en fagligt kompetent, tillidsskabende og 
inddragende leder.

Læs mere om Randers HF & VUC og ansættelses-
processen i det uddybende notat på 

www.mercuriurval.dk.

Kontakt os 

og få et tilbud
 Vesterbro 89     9000 Aalborg

info@eurotourist.dk
www.eurotourist.dk

98 12 70 22

Istanbul med fly fra kr. 2.295,-

Priserne inkluderer fly t/r, 4 nætter med morgenmad samt afgift til Rejsegarantifonden.

London..........
Edinburgh......
Dublin............
Madrid...........
Lissabon........

fra kr. 2.300,-
fra kr. 2.115,-
fra kr. 1.560,-
fra kr. 2.350,-
fra kr. 2.995,-

Barcelona........
Rom.................
Prag.................
Paris................
Krakow............

fra kr. 2.635,-
fra kr. 2.370,-
fra kr. 1.580,-
fra kr. 2.355,-
fra kr. 2.065,-

Studierejser med indhold

®

Billige studieture
og grupperejser

info@studieXpressen.dk
Tlf. 28 90 54 45

www.StudieXpressen.dk

880,-

950,-

Berlin 4 dage fra kr.

Hamborg 4 dage fra kr.

G
YM

N
A

SIESK
O

LEN
 • #

2 • 20
16

57

STILLINGER

REJSEANNONCER

MØD OS PÅ  
facebook
Find Gymnasieskolen  
og Gymnasieskolernes  

Lærerforening på Facebook  
på den fælles side  

Gymnasielærer.

f

Bestil på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-17.

Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.
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Phönix Alter Speicher Lübeck ���
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Lübeck på den ø i floden Trave, der udgør 
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Det 4-stjernede hotel har en helt unik belig-
genhed ved bredden af Templiner-søen i 
nordtyske Potsdam - omgivet af skov og kun 
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Oplev det historiske Normandiet
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•	 5	x	3-retters	middag	med	 
 frit valg fra det daglige  
 menukort på Restaurant  
 Le Garden
•	 1	x	prøvesmagning	hos	
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•	 1	x	entre	til	museum	og		 	
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1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 ½ pris.

Ankomst: Valgfri frem til 30.9.2016.

Ankomst: Fredage frem til 17.6. og 
i perioderne 2.9.-16.12 samt valgfri i 
perioderne 24.-26.3., 5.-6.5., 13.-14.5, 
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Seminaris Seehotel

Turistskat maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn.
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STILLINGER

Rektor
 

Frederiksberg Gymnasium søger en handlekraftig og kompetent rektor, 
som kan efterfølge vores fremragende rektor, som går på pension ved 
skoleårets udgang.

Frederiksberg Gymnasium er et moderne gymnasium, med mange fine traditioner og en særlig  
FG-ånd. Skolen rummer 8 spor i en smuk, nutidig bygning centralt beliggende på Frederiksberg. 

Frederiksberg Gymnasium er en krævende og givende skole, der har som mål at give vores elever en 
bred almendannelse og studieparathed via varieret undervisning og et fagligt fokus. 

Vi søger: 
•  En rektor med pædagogisk mod, som med respekt for det eksisterende kan fortsætte og videreud-

vikle FG’s position som et attraktivt og anerkendt gymnasium. 
•  En rektor det brænder for at give eleverne de bedst mulige forudsætninger for at udfolde deres po-

tentialer i et både ambitiøst og rummeligt læringsmiljø, der løfter de svageste og dyrker talenterne.
•  En rektor der er robust og synlig på de ydre såvel som de indre linjer, og som kan skabe resultater 

gennem en anerkendende, tillidsfuld og inddragende ledelsesstil.
•  En rektor med blik for medarbejderudvikling, herunder efteruddannelse, og med undervisnings-

erfaring og dokumenterede lederevner fra sektoren (stx).

Vi tilbyder:
•  Et veldrevet og populært gymnasium med en sund økonomi, et dygtigt lærerkollegium, en kompetent 

administration og en velfungerende bestyrelse med sans for organisationens særlige karakter og ånd.
•  En skole med en ambitiøs, iderig og festlig medarbejderstab, der holder af deres arbejdsplads – og 

af hinanden - og i fællesskab tager et socialt ansvar.
•  En skole med et mangfoldigt elevgrundlag, der prioriterer trivsel og menneskelig dannelse i en 

stærk faglig ramme.

Tiltrædelse efter nærmere aftale i forbindelse med det kommende skoleårs begyndelse.

Yderligere oplysninger om rektorstillingen kan fås ved henvendelse til formanden for gymnasiets  
bestyrelse, Lars Pallesen, telefon 45 83 45 41 eller mobil 20 45 02 68.

Ansøgning sendes som samlet pdf-fil til nedenstående e-mail adresse eller pr. brev til
Frederiksberg Gymnasium’s bestyrelse
Att. Bestyrelsesformand Lars Pallesen
Falkoner Plads 2
2000 Frederiksberg
E-mail: em@frederiksberggymnasium.dk

Ansøgningsfristen er 31 marts 2016 kl. 12.00
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Vi valgte at sige ja tak til Lectios tilbud om 
at give en præsentation på vores skole, 
og vi fik en god og konkret præsentation 
af forløbsdeling. Vi ser stort potentiale i 
de nye funktionaliteter, som giver bedre 
mulighed for vidensdeling. Netop forløbs-
deling gør det muligt for os nemt at dele 
forløb og materiale og give inspiration til 
vores kolleger.

Vi bruger Lectio til at udarbejde vores 
undervisningsforløb som en overordnet 
skabelon, som vi løbende tilpasser, vari-
erer og genanvender til et nyt skoleår. 

I forbindelse med deling og genanvendel-
se har forløbsmaterialet gjort det hurtigere 
for os at give lektier for. Her kan man give 
en lille bid af sit forløbsmateriale for som 
lektie, hvor man ikke nødvendigvis skal 
benytte sig af det hele. Den nye editor gør 
det også nemt at indsætte links, billeder 
og videoer på aktiviteten, hvilket øger 

kvaliteten af lektierne til eleverne og gør 
det simplere at inddrage forskellige typer 
materiale i en varieret undervisning. 

Forløbsdelingen har gjort Lectio mere 
effektivt og overskueligt at arbejde i. Tidli-
gere delte vi forløb via mange Word doku-
menter. Nu kan vi nemt finde inspiration i 
vores kollegers forløb. Det er en funktion, 
som vi håber kan give større vidensdeling 
imellem lærerne. 

I planlægningen af undervisning er holdets 
liste med aktiviteter brugbar og fleksibel. 
Det er en god oversigt, hvor man let kan 
flytte indholdet fra en lektion til en anden. 
Fleksibiliteten kommer også til udtryk på 
aktivitetsforsiden, idet vi kan redigere i 
lektierne direkte fra lektionen. Her kan vi 
bestemme, hvor i undervisningsbeskrivel-
sen lektierne skal vises. Eleverne kan her 
desuden tilgå dokumenter og links direkte 
- det er en stor forbedring.

Vi har et ønske om, at søgefunktionen i 
forløbsdelingen bliver udvidet, så man for 
eksempel kan søge på et specifikt fag eller 
en bestemt lærer. Søgningen ville blive 
mere overskuelig, og man vil have lettere 
ved at finde de relevante forløb. Listen 
med holdets aktiviteter kunne også blive 
endnu mere fleksibel og konkret, hvis man 
kunne få mulighed for at rykke enkelte 
dokumenter til en anden lektion i stedet 
for at flytte hele indholdet. 

Vi har fået større rutine i Lectio med 
forløbsdeling, og det har forbedret vores 
arbejdsproces i den forstand, at det er 
blevet nemmere for os at dele viden og 
materiale mellem lærerne. Det er vigtigt 
for os, at forløbsdelingen bliver etableret   
på skolen, og at alle kommer endnu mere 
ind i processen. Det mener vi vil kunne 
skabe en endnu bedre fælles planlægning 
og kan i sidste ende også spare os for 
eventuelt dobbeltarbejde.
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Mød os til  

Engelsklærerforeningens 
årskursus 3.- 4. marts
Og få gratis adgang 

til digitale titler

Viden . Dialog . Læring

Skarpe tekster.  
   Kreative opgaver.

NYHEDER TIL ENGELSK – FORÅR ‘16

CULTURE AT HAND
– LIFE, LOVE AND IDENTITY
METIN VARDAR

UNSEX ME
METTE BRYNAA OG LOUISE CHRISTANSEN

THE BEAT GENERATION
MATIAS FREDERIKSEN OG PETER HOGG

USA’s første litterære rockstjerner
Beat-generationen  repræsenterede 
en kulturel og kunstnerisk revolu-
tion, benævnt ’American literatu-
re’s first rock stars’. 

Deres levende, vilde og rå ud-
tryksmåde prægede i høj grad 
amerikansk kulturliv fra 50’erne 
og stadig den dag  i dag. 

En bred vifte af tekster og veleg-
nede introkapitler danner grund- 
lag for spændende undervisning på 
niveau A på andet eller tredje år. 

Kultur og subkultur
Culture at Hand er en tekstanto-
logi, der præsenterer nye og skæ-
ve vinkler på temaerne: ’Digital 
Cultures’, ’Gangs, Drugs and Pro-
stitution’, ’Relationships’, ’New 
York, Fear and Lies’, ’Subcultures’ 
og ’India’.  Culture at Hand  træ-
ner eleverne i kernefaglige kom-
petencer vhj kreative og udfor-
drende opgaver og tekster.

Teksterne appellerer til ung-
domsuddannelserne og er veleg-
net til tværfagligt samarbejde. 

Identitet, køn og krop
Unsex Me undersøger, hvad der 
definerer os som kønnede indivi-
der, og hvordan vi forholder os til 
kønsidentiteter fx homoseksuel-
le, sporno-seksuelle og transkøn-
nede, der ikke passer ind i de tra-
ditionelle rammer. 

Der er lagt op til refleksion og 
diskussion gennem analyse, tekst- 
arbejde og debat.

Unsex Me kan anvendes på 
alle årgange i gymnasiet og HF 
på såvel A- som B-niveau.
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Majken og Jonas på Århus Akademi  
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