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Tak til Marianne Ledstrup
Marianne Ledstrup
har været Sproglærerens medredaktør
siden 2011, og kun
fordi Marianne indvilgede i at indgå i
redaktionsteamet
omkring Sproglæreren, turde jeg – den ansvarshavende
redaktør – gå ind i arbejdet som redaktør for Sproglæreren.
Tusind tak for din sparring i alle disse år, Marianne. Uden dig var bladet
ikke blevet til, hvad det er. Du har fun-

geret som en uundværlig sparringspartner for mig. Du er meget bevidst
om såvel kvalitet som diversitet og har
haft en aktiv rolle i at sikre en høj kvalitet i Sproglæreren. En kvalitet, som jeg
selvfølgelig vil gøre mit yderste for at
fortsætte efter at du ikke længere er
medredaktør.
Udover at være medredaktør har
Marianne de seneste år også fungeret
som forretningsfører med bl.a. ansvar
for at få lavet aftaler med annoncører
for Sproglæreren, og det fortsætter
hun med.

Tak endnu engang for masser af
sparring og gode redaktionsmøder.
Møder der desværre er blevet færre
og færre af på det seneste, fordi tiden
ikke har været til det, hvilket derfor har
ført til beslutningen om at forsætte
med kun én redaktør.
En stor og varm tak skal du have
for din indsats som medredaktør for
Sproglæreren.
Kirstine Jordan,
ansvarshavende redaktør
af Sproglæreren

Tillykke til Leon Aktor
lem fransk og tysk i folkeskolen og for
at fremme mulighederne for fransk i
ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Leon holder af
at rejse først og fremmest til Frankrig,
hvor han har familie. Han er et musisk
menneske og spiller jazz med bandet
Bernadotte Swingers. Leon bor på
Christianshavn, men tilbringer også en
del tid i sommerhuset i Nordjylland.
Leon kan den 2. juli fejre sin 70-års
fødselsdag.
Leon, Sproglærerforeningen takker
for din store arbejdsindsats samt godt
samarbejde og ønsker dig et stort
tillykke med fødselsdagen og ordenen!

2016 bliver et begivenhedsrigt år
for Leon Aktor. Leon er netop blevet
slået til ridder af l’Ordre des Palmes
académiques. En orden som tildeles
personer, der gør noget særligt for
at fremme det franske sprog. Det har
Leon i allerhøjeste grad gjort.
Leon er en ildsjæl, som brænder for fransk. Han uddannede sig
til cand. pæd. i fransk, hvilket åbnede døre til forlag, kursusvirksomhed,
læreruddannelsen,
Undervisningsministeriet og sprogpolitisk arbejde.
Leon har i en årrække været formand
for fransk fagudvalg i Sproglærerforeningen samt næstformand i Hovedstyrelsen. Derudover er han aktiv i
Fransklærerforeningen. Leon kæmper stedse for en reel ligestilling mel-

Rita Mogensen,
formand for Sproglærerforeningen

Tillykke til Mie Schrøder
Noget forsinket siger vi tillykke til vores kollega i Fransk
Fagudvalg,
Mie
Schrøder. Den 13.
december
2015
fyldte hun 40 år og
er nu en kvinde i sin
bedste alder.
Mie har været medlem af Fagudvalget i to år og er vores næstnyeste
medlem. Ud over at være en erfaren
fransklærer på Søagerskolen i Smørum vest for København kom hun med
nogle andre yderst interessante kom-
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petencer som redaktør og forfatter til
lærebogssystemet Français Formidable og som formand for Undervisningsministeriets Opgavekommission for fransk. Både i sidste og dette
skoleår har hendes ansvarsområder
været kursuskoordinator af det årlige
Fransklærernes Dag og kontakt til folkeskolens prøver.
Mie er mildest talt ikke en person
som sparer sig selv. Der er fuld knald
på aktiviteterne, både de professionelle og de private. Fx kommer hun gerne
på cykel til vore Fagudvalgsmøder på
Nørrebro i København og slutter så ar-

bejdsdagen af med hjemturen på 20
km, og i marts underholdt hun os med
sine fotos fra en uges alvorlig gang
bjergcykling på Mallorca med etaper
på 85 og 95 km.
Privat er Mie gift og mor til to drenge
og en pige, og hun og familien lever
hverdagen i den mest overraskende,
blomsterfyldte landsbyidyl med gadekær og det hele mellem Sengeløse og
Tåstrup.
Vi ønsker dig alt det bedste fremover.
Leon Aktor,
Fransk Fagudvalg

