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Formanden har ordet
Egentlig havde jeg tænkt mig at skrive
om Den Nationale Sprogstrategi, men
endnu en gang må jeg konstatere, at
den ikke er frigivet. Jeg må så nøjes
med det næstbedste og læse, hvad
formanden for arbejdsgruppen, Hanne
Leth Andersen, mener.
Den manglende sprogstrategi
Hanne Leth Andersen udtaler til Gymnasieskolen.dk, at arbejdsgruppen
har kigget på systemet, og hvad der
skal til, for at det bliver bedre. De har
anbefalet, at der skal løftes lidt på det
hele for at skabe et helhedssyn, og for
at der bliver bedre overgange. ”Vores
fokus har været på det didaktiske og
på sammenhængen mellem sprog og
de andre fag, og så har vi fokuseret på
at lave gode overgange mellem folkeskolen og gymnasiet. Men ellers er der
ikke noget revolutionerende i anbefalingerne.”
I interviewet mener Hanne Leth
Andersen sammen med Lisbeth Verstrate-Hansen, lektor på Københavns
Universitet, at man burde nedsætte en
sprogkommission med medlemmer
fra bl.a. universiteter, Udenrigsministeriet, erhvervslivet, kulturinstitutioner
og militæret med det formål at samle
viden om behovet for fremmedsprog.
De mener, det er vigtigt at få analyseret, hvilke fremmedsprog vi skal lære
på hvilket niveau, og hvad vi skal bruge dem til. De mener, at vi skal tænke
sprog ind i andre uddannelser i stedet
for at have rene sproguddannelser.
Dette kan vi fuldt ud tilslutte os i
Sproglærerforeningen, da det netop
var en af de anbefalinger, vi kom med
til Sprogstrategien. Vi har også tidligere omtalt dette i Sproglæreren nr.
1 2015 under temaet Dobbeltkompetencer.
Samarbejde med Østrig
Sproglærerforeningen har deltaget i
et møde i Wien med repræsentanter
fra Østrigs uddannelsesministerium
og deltagere fra Norge og Sverige. Vi
besluttede på mødet at tilbyde skandinaviske tysklærere et 2-ugers gratis
kursus i Østrig. Den første uge er fælles for de skandinaviske lærere i Wien,

hvor der bl.a. vil være skolebesøg, diskussioner og sammenligning af de respektive skolesystemer, præsentation
af materialer samt Kulturkunde.
I den anden uge bliver de skandinaviske lærere sendt ud til hver sin skole i
Østrig, hvor de skal deltage i undervisningen og formidle kendskab til dansk
kultur.
Selve kurset er gratis og finder sted i
uge 45 og 46 i 2018. Ansøgeres skoler
kan søge Erasmus+ om midler til dækning af rejse, ophold samt ugekort til
transport i Wien.
Det er desuden muligt at søge om
at få besøg af en østrigsk gæstelærer
i to uger. Skolerne skal hjælpe til med
at finde et passende og rimeligt sted
at bo. Der er ikke krav om, at lærerne
skal bo hjemme hos de danske lærere. Alle udgifter til udvekslingslærerne
dækkes gennem Erasmus+. Det er et
krav, at skolen har et såkaldt PIC på
Erasmus+.
En skole kan søge om både at sende en lærer til Østrig og få besøg af
en gæstelærer, men hver del kan også
søges for sig.
Ansøgningsfristen for begge er 8.
december 2017. Ansøgningen sendes til rita.mogensen@skolekom.dk
– mærket Østrigskursus. Eventuelle
spørgsmål kan også rettes hertil.
Jeg var selv så heldig at deltage i
et lignende kursus for otte år siden og
kan absolut anbefale det. Min skole
har desuden haft besøg af en østrigsk
gæstelærer tre gange til stor fornøjelse
for både tysklærere og elever.
Digitale prøver
Nu er det en realitet, at lytte, læse,
sprog og sprogbrug til FP9 og sprog
og sprogbrug til FP10 bliver digitale fra
sommeren 2018. Dog således, at den
enkelte skole kan vælge at udføre dem
på papir og selv sørge for at få dem
rettet, ligesom vi kender det fra geografi og biologi.
Det har været en lang fødsel. Jeg
kan huske, at jeg selv som fagkonsulent stod på censorkurserne og fortalte, at til næste år får vi digitale prøver.
Efter at have gjort det i fire år begyndte
jeg nærmest at føle mig som komiske
Ali. Jeg ved selvfølgelig godt, at ud-
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sættelsen skyldes tekniske udfordringer.
Giv mig dit UNI-login
Vi har indgået en aftale med CFU om,
at de digitale udgaver af Sproglæreren
kan ligge på Mit CFU. Dette kræver
dog, at jeg leverer en liste med vores
medlemmers UNI-login til CFU. Derfor
vil jeg gerne bede alle – både personlige medlemmer og institutioner – om
at sende jeres UNI-login til mig på rita.
mogensen@skolekom.dk med emnet
UNI-login. Jeg skal IKKE have koden
kun selve brugernavnet, som kan se
sådan ud: uv57m65s eller miex058.
Husk at skrive, hvem brugernavnet
tilhører! Såfremt I ikke har et UNI-login, vil jeg gerne vide det, da vi så vil
finde en individuel løsning for jer. Vi
har oplevet, at en del medlemmer har
problemer med at komme ind på den
lukkede del af vores hjemmeside og
se de elektroniske blade, og nogle har
slet ikke bedt om et login. Derfor har vi
sammen med andre faglige foreninger
indgået en aftale med CFU om, at vore
blade kan ligge på Mit CFU. Der går
dog et stykke tid, inden aftalen bliver
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effektueret. Jeg skal først have indsamlet tilstrækkelig mange logins, før
vi kan overgå til den løsning. Det vil i en
periode være muligt at tilgå bladet på
såvel den gamle som den nye måde.
Spansk som 3-årigt forløb
i grundskolen
Med udspring i gymnasiereformen
gennemfører UVM et forsøg med
spansk som 3-årigt forløb fra 7.-9.
klasse. Fire skoler tilmeldte sig forsøget i 2017. Der er mulighed for at komme med i forsøget fra skoleåret 2018.
Ansøgningsfristen for at deltage er
marts 2018. Jeg har netop deltaget i
en temadag i ministeriet sammen med
en masse engagerede spansklærere,
hvor bl.a. skoler, som deltager i forsøget, deltog. Det er typisk et gymnasium eller en ungdomsskole, som samler elever fra flere skoler på et valghold,
der deltager i forsøget. I næste nummer af Sproglæreren vil I kunne læse
artikler om deres erfaringer.

I kan læse mere om forsøget her
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/
uvm/2017/maj/170509-spansk-styrkes-i-folkeskolen. Der er nu produceret mål, læseplaner og undervisningsvejledning til det 3-årige
spanskforløb. De ligger på EMU’en,
https://www.emu.dk/modul/spanskvalgfag-f%C3%A6lles-m%C3%A5ll%C3%A6seplan-og-vejledningfors%C3%B8gsfag.
UVM vil udsende materialer til alle
skoler efter jul med den nøjagtige ansøgningsfrist.

Kommende arrangementer:
Crazy Christmas Cabaret
i København 16. november 2017
Finale i DM i Sprog
den 23. november 2017

Fransklærerenes dag
i Odense: En dag med fokus på temaer og tekstopgivelser, herunder æstetiske og multimodale tekster torsdag
den 1. februar 2018
Sprogkonference
i Vejle: Sprog er også kultur torsdag
den 5. april 2018 i Vejle
Generalforsamling
torsdag den 5.april 2018 i Vejle
Nachtisch.
Eftermiddagskursus på din skole arrangeret af Tysk Fagudvalg
Inspiration til engelskundervisningen på din skole
Eftermiddagskursus arrangeret af
engelsk fagudvalg. Vælg mellem inspiration til begynderundervisningen i
engelsk eller inspiration til engelskundervisningen i 7.-9. klasse
Østrigskursus
i Wien: november 2018

LONDON
FRA 1.798,-/PERS.
Metropolen London er en ægte klassiker
til studierejsen, og et rejsemål hvor elever
kan øve det engelske sprog under de
bedste betingelser! Vi hjælper gerne med
at sammensætte jeres rejse, så den opfylder eventuelle sociale eller faglige mål!
Kajak på Themsen

Science Museum

Studierejse til London, 5 dage/4 nætter
fra kun 1.798,- (inkl. fly, indkvartering og morgenmad)

Fast kontaktperson fra start til slut
24/7 adgang til rejsedokumenter i Gaten
Kompetent vejledning til fagligt indhold
Tryghed uden uventede overraskelser

Dublin fra 2.000,Tower Bridge

London Eye

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK
RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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