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Aflysning af Landskursus
På trods af et relevant indhold blev
vi nødt til at aflyse årets landskursus
på grund af for få tilmeldinger. Det
var en tung beslutning, men vi turde
ikke risikere en alvorlig økonomisk
lussing til foreningen. Nu må Hovedstyrelsen grundigt diskutere landskursets fremtidige skæbne, og I er
meget velkomne til at give jeres mening til kende.
… men ikke af
generalforsamlingen
Vi gennemfører selvfølgelig den planlagte generalforsamling, men tillader
os at rykke tidspunktet frem til lørdag
den 21. marts på Danehofskolen,
Nyborg Ringvej 1, 5800 Nyborg. Vi
starter kl. 12:00 med en let anretning,
og vi beder derfor om at I tilmelder
jer på www.sproglærerforeningen.dk.
Kl. 13:00 starter selve generalforsamlingen hvor vi blandt andet skal
vælge en formand, næstformand og
medlemskasserer. Vi forventer at
kunne afslutte generalforsamlingen
senest kl. 16.00 og håber at mange af
jer kommer.
Næstformand
I forbindelse med at Pia Tosti tiltrådte som fungerende formand efter
Ingrid Stuarts død, har Hovedstyrelsen noget forsinket konstitueret Leon
Aktor fra Fransk Fagudvalg som
næstformand frem til generalforsamlingen d. 21. marts 2015.
Omlægning af udgivelse af
Sproglæreren
Tiderne ændrer sig, og i løbet af de

senere år er støtten til udgivelsen af
vores blad Sproglæreren blevet betydelig mindre. Hovedstyrelsen ser sig
derfor nødsaget til i 2015 at udgive
Sproglæreren som to trykte blade
samt to elektroniske der skal kunne
læses af Sproglærerforeningens medlemmer på Sproglærerforeningens
hjemmeside. Nr. 2 og 4 udkommer
elektronisk, mens nr. 1 og 3 både vil
blive trykt og kunne læses elektronisk
som e-paper. Når I som medlemmer
modtager opkrævning for jeres medlemskab af Sproglærerforeningen
2015, vil I blive bedt om at sende
jeres mailadresser til vores webansvarlige der herefter opretter jer som
medlemmer på hjemmesiden og efterfølgende sender jer et password
som I kan logge ind med. I kan allerede nu læse Sproglæreren nr. 4 2014
elektronisk efter login på Sproglærerforeningens hjemmeside, så I kan se
hvordan også Sproglæreren nr. 2 og
4 2015 vil tage sig ud som et elektronisk e-paper blad.
Dobbeltkompetencer
Dette nummer af Sproglæreren har
temaet ”Dobbeltkompetencer”. Et
begreb oplægsholderen Thomas
Haarder introducerede på sidste års
landskursus. Dobbeltkompetencer
betyder at sproglige færdigheder går
hånd i hånd med andre faglige kompetencer. Fx at biologen, automekanikeren og advokaten udover deres
faglige kvalifikationer har sproglige
kompetencer på netop deres område.
De kan altså også fungere som biolog, automekaniker eller advokat på
det fremmedsprog de behersker.

Dette nummer af Sproglæreren
rækker derfor ud over folkeskolens
undervisning da dobbeltkompetencer
især kan bruges når man er færdig
med sin uddannelse. I finder flere artikler som tager udgangspunkt i
anden uddannelsesmæssig baggrund
end folkeskolen. Fx kan I læse om
hvordan man på Syddansk Erhvervscenter og RUC arbejder med udvikling af de studerendes sproglige
kompetencer indenfor deres fag parallelt med deres almindelige uddannelse Dette nummer giver også
eksempler på hvordan man i grundskolen kan arbejde med sprog parallelt med andre fag. Det er en
fornøjelse at læse om hvordan man
kan arbejde på engelsk i musik, billedkunst og natur og teknik i indskolingen eller få tysk og biologi til at gå
op i en højere enhed. Endelig har
Axel Klinge fra CBS skrevet en
yderst interessant artikel om hvordan
vi som sproglærere bør se nærmere
på vores egen faglighed som fremmedsprogslærere, og det aspekt vil
blive fulgt op i kommende numre af
Sproglæreren.
Hvis du savner folkeskolen i dette
nummer, så glæd dig til næste nummer som ser nærmere på fremmedsprogenes rolle i den nye
folkeskolereform med masser af
input og vinkler på hvordan hverdagen ser ud rundt omkring på skolerne.
Rigtig god læselyst både med bladet i hånden og på pc, tablet, telefon
m.m.
Leon Aktor & Kirstine Jordan

Generalforsamling 2015
Sproglærerforeningens generalforsamling finder sted lørdag den 21. marts 2015 på Danehofskolen,
Nyborg Ringvej 1, 5800 Nyborg. Tilmelding på www.sproglærerforeningen.dk
Tidsplan:
kl. 12:00 en let frokostanretning og eventuelt et oplæg af interesse for fremmedsprogslærere i grundskolen.
Husk at angive at du ønsker at deltage i frokosten i din tilmelding.
kl. 13:00-16.00 generalforsamling; dagsorden ifølge vedtægterne. Hovedstyrelsen foreslår ændring af de gældende vedtægter.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være konstitueret næstformand Leon Aktor i hænde senest
lørdag d. 28. februar 2015 og vil blive tilsendt de tilmeldte deltagere senest lørdag d. 7. marts 2015.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og vi håber derfor at mange af jer vil møde frem og blande jer i beslutningerne.
Leon Aktor, konst. næstformand
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