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Formanden har ordet
Vi lever i en udfordrende tid, hvor vi prøver mange ting,
som vi aldrig har prøvet før. Jeg tænker selvfølgelig på
coronakrisen og Covid-19.
Mange nye ord indgår pludselig i ethvert barns ordforråd,
såsom lockdown, nødundervisning, udeskole, hjemmeskole,
pandemi, flokimmunitet, karantæne, fjernundervisning etc.
Vi lever i en udfordrende tid, hvor vi prøver mange ting, som vi aldrig har prøvet før.
Jeg tænker selvfølgelig på coronakrisen og
Covid-19. Mange nye ord indgår pludselig i
ethvert barns ordforråd, såsom lockdown,
nødundervisning, udeskole, hjemmeskole,
pandemi, flokimmunitet, karantæne, fjernundervisning etc.
Sproglærerforeningen under coronakrisen
Umiddelbart inden Danmark lukkede ned,
nåede Sproglærerforeningen at deltage i
Læringsfestivalen i Bella Centret, hvor vi
havde en stand sammen med de andre faglige foreninger. Standen var velbesøgt og
flere benyttede lejligheden til at få sig et
prøveeksemplar af Sproglæreren. Allerede
på det tidspunkt var vi ved at blive nervøse
for, om Sprogkonferencen kunne afvikles.
Det viste sig hurtigt, at det kunne den ikke
pga. forsamlingsforbud og smitterisiko.

Vi har planlagt sprogkonferencen i 2021.
Inde i bladet kan du se en teaser for den.
Temaet er Byg sproget op. Datoen den 18.
marts 2021. Konferencen bliver afviklet efter et lidt andet koncept end det sædvanlige, idet det er de samme instruktører, der
er på næsten hele dagen.
Sprog under coronakrisen
Coronakrisen påvirker vores allesammens
hverdag hver dag. Mange lærere er udfordret med at finde på nye undervisningsformer og -metoder. Ligesom eleverne er
udfordret med alle de nye regler og begrænsninger. En gruppe, der har det særligt
svært, er 6.-10. klasse, som fortsat må finde
sig i at få hjemmeundervisning og ikke at
kunne mødes med vennerne. På nuværende
tidspunkt (ultimo april) er det endnu uvist,
om de kommer tilbage i skole inden sommerferien.

Personligt synes jeg, at
det er synd, at afgangselevernes prøver og ekMange nye ord:
samener er blevet aflyst.
Lockdown, nødunEleverne har trods alt
modtaget betydeligt mere
dervisning, udeskole,
undervisning nu end unhjemmeskole, pander lockouten, hvor de
demi, flokimmunitet,
skulle til prøve efter en
måned hjemme.
karantæne, fjernunDer er da også en del eleDer er nu genåbnet for tildervisning etc.
melding til konferencen,
ver, der har udtrykt skuffelse over ikke at få muså hvis du ikke nåede det
lighed for at vise, hvad de
i første omgang, kan du
kan, og at prøve, hvordan
altså tilmelde dig nu på
det er at aflægge en prøve/eksamen.
foreningens hjemmeside
www.sproglaererforeningen.dk
Se genopslag af konferencen inde i bladet.
Der bliver meget undervisning, der skal
samles op på efter sommerferien, hvor man
Generalforsamlingen er ligeledes blevet
kan håbe, at forholdene bliver nogenlunde
udsat til den 29. oktober. Det betyder, at
normale igen. Det er ikke alle skoler, der har
de tillidsvalgte fortsætter på deres poster
prioriteret undervisning i fremmedsprogene.
indtil da.
Det er heldigvis lykkedes
os at flytte konferencen til
torsdag den 29. oktober i
år med samme indhold og
samme sted.
Stort set alle deltagere har
accepteret flytningen, så
der er stadigvæk mange
deltagere til denne dag.

Af RITA MOGENSEN
formand,
Sproglærerforeningen

Sprog skal holdes ved lige og bruges, ellers
glemmer eleverne bare det, som de allerede
har lært.
På de videregående uddannelser, fx læreruddannelsen, planlægger man at afvikle
sommerens eksamener via videokonferencer, medmindre der bliver givet lov til at
samles igen. Det kan selvfølgelig godt lade
sig gøre; det er blevet brugt allerede, når
elever, der var i udlandspraktik, skulle aflægge deres eksamen. Personligt synes jeg,
at det er rarere med direkte kontakt i eksamenssituationen, men det kan blive nødvendigt.
Inspiration
Som medlem af Sproglærerforeningen har
du altid adgang til alle tidligere udgivne
numre af Sproglæreren. I hvert eneste nummer er der inspiration til aktiviteter i alle tre
fremmedsprog – lige til at gå til. Det kræver
login til hjemmesiden at tilgå disse blade.
Hvis du har glemt dit login (eller institutionens), kan du få det nulstillet ved henvendelse til undertegnede på formand@sproglaererforeningen.dk.
Undervisningsministeriet har på EMU lagt
artikler ud med inspiration ud til undervisning under coronakrisen. Du kan fx finde
links til disse artikler på den tyske læringskonsulents side (Lene Laursen).
Derudover kan du hente inspiration i de nye
faghæfter, som ligger på EMU. Det er nu
også muligt at købe en trykt udgave af faghæfterne.
Jeg håber, at alle klarer sig godt igennem
denne svære tid, og at vi høres ved efter
sommerferien.
Rita Mogensen
formand for Sproglærerforeningen
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