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Er du Sproglærerens nye redaktør?
Sproglærerforeningen søger snarest muligt en ny redaktør til vores blad
Sproglæreren.
Om jobbet

Vi forventer af dig

Vi tilbyder dig

• Udgivelse af fire numre af gennemsnitligt 42 sider i A4 format.
• Deltagelse i hovedstyrelsesmøder og generalforsamling
• Ansvar for kontakt til forfattere af artikler
•	Samarbejde med formanden af Sproglærerforeningen samt grafiker om arbejdet
med Sproglæreren
• Redaktionsarbejdet udføres fra ansvarshavende redaktørs eget kontor
• at du er interesseret i sprogfag
•	at du har lyst til at gøre en indsats for udviklingen af fremmedsprogsundervisningen
i Danmark
• at du er struktureret
• at du kan overholde deadlines
• at du kan samarbejde
• en engageret Hovedstyrelse, der kommer med input til såvel temaer som indhold
•	deltagelse i relevante kurser og konferencer i ind- og udland i rimeligt omfang med
henblik på ajourføring og inspiration i forhold til Sproglærerforeningen og Sproglæreren
• et mindre honorar
Jobbet kan evt. varetages af to personer.
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Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du kontakte Sproglærerforeningens formand Rita Mogensen.
Ansøgningsfrist d. 1/1 2018
Ansøgningen sendes til Sproglærerforeningens formand Rita Mogensen,
rita.mogensen@skolekom.dk, tlf.: 30 27 40 91.

Skal du have begynderundervisning
i engelsk, tysk eller fransk?

Kom til
gratis
temadag

Kom til gratis temadag og få konkret inspiration til din undervisning
og ny viden om begynderdidaktik med fokus på flersprogethed
Temadagene afholdes i 2018 seks forskellige steder i landet:
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Mandag d. 30. april:

København, Hotel Frederiksdal

Onsdag d. 2. maj:

Ringsted Kongrescenter

Tirsdag d. 15. maj:

Århus, Hotel Scandic

Onsdag d. 16. maj:

Middelfart, Huset Middelfart

Torsdag d. 31. maj:

Aalborg, AaB Konference

Onsdag d. 6. juni:

København, Vartov

Få mere at vide på www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig.

*@KKN

Temadagen er en del af projektet ”Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed” og er planlagt i samarbejde mellem
UCC, Metropol, Københavns Universitet og Danmarks Lærerforening.
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