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Nye toner...
Du og/eller din skole har sikkert på
nuværende tidspunkt betalt jeres
kontingent for medlemskab år 2013.
Måske er det i denne forbindelse på
sin plads, at minde om hvad-du-fårfor-pengene.
Som medlem støtter du op omkring
at: Sproglærerforeningen er for alle,
som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole.
Grundstenene i vores arbejde er at
• flest mulige elever lærer så meget
fremmedsprog som muligt og på så
højt et niveau som muligt
• sprogkompetencer skal vedligeholdes og udvikles
• flest mulige elever lærer to eller flere
fremmedsprog og med tidlig sprogstart
• tosproglighed er en ressource, som
skal anerkendes
• interessen for sprog og kultur skal
have høj status blandt børn og
voksne
• interkulturelle kompetencer skal
fremme vores rolle som verdensborgere
Arbejdet med fremmedsprog,
som er på tværs af grænser
• vi støtter udviklingen af fremmedsprogundervisningen inden for
alle uddannelsesområder
• vi er dit kontaktled i faglige spørgsmål til ministeriet og Danmarks
Lærerforening
• vi arbejder tæt sammen med fremmedsprogskonsulenter og fremmedsprogsorganisationer i ind- og udland
Som medlem har DU mulighed for
at være en aktiv stemme i
fremmedsprogsdebatten og at:
• støtte op om aktiv sprogpolitik og få

markeret fremmedsprogsdebatten
højt på den politiske dagsorden
• komme frem-med-sprog både lokalt
og nationalt
• skrive i vores medlemsblad og vores
Skolekomkonference
• eller at kontakte os via hjemmesiden med dine holdninger og spørgsmål til fremmedsprogspolitik
Som medlem får du:
• inspiration til din daglige undervisning
• vort blad SPROGLÆREREN 4
gange årligt
Alt dette for kun 385 kr. om året
som alm. personligt medlem, 160 kr.
som pensionist, 150 kr. som studerende (gælder også for resten af det
kalenderår du dimitteres) 475 kr. som
skole- /institutionsmedlem
Kurser
Vi gør opmærksom på flg. kurser i
2013-14:
Landskursus/Generalforsamling
Desværre så vi os i 11te time nødsaget til at udsætte Landskurset 2013
til fredag d. 4. april 2014 - med baggrund i lockout. Det er lykkedes at
lave ny aftale med samtlige instruktører og med kursusstedet, således at
program og sted vil blive det samme
som det aflyste LK 2013.
Generalforsamlingen blev afholdt
som planlagt og på hjemmesiden
www.sproglaererforeningen.dk vil du
kunne læse samtlige årsberetninger
samt se regnskab og budget for foreningen.
Tysk fagudvalg
Var medarrangør af konferencedag
om brobygning i tysk i april måned.
Var sammen med bl.a. Goethe Institut arrangør af ”Film i tyskundervisningen".
Tyskkursus i Schwerin d. 26.-

Af: Ingrid Stuart,
Formand

29.sept.2013. Program: Als Westdeutcher im Osten, Musikworkshop,
Schulbesuch, Stadtrallye, Neue Litteratur + Kompakt-Info zur deutschen
Sprache.
Fransk fagudvalg
Afholdt ”Fransklærernes Dag” i februar måned. Programmet omhandlede bl.a.: Tidlig fransk i 4. klasse,
Fransk mad og film med mobiltelefonen, ”Redegørelse” - en del af
franskprøven.
”Fransklærernes Dag 2014” afholdes d. 4. februar i Odense.
Engelsk fagudvalg
Måtte mod forventning aflyse det
planlagte dagskursus. ”Irland anno
2013” grundet for få tilmeldinger
Tilmeldingerne til ”First Class
English” er strømmet ind. Kurset afholdes d. 30. september i København
OG den 1. oktober i Vejle. Dagskurserne omhandler både konkrete,
praktiske ideer såvel som teoretisk
baggrund til lærere, som skal
have/har engelsk i indskolingen.
I SPROGLÆREREN og på hjemmesiden:
www.sproglaererforeningen.dk
kan du få yderligere oplysninger om
fremtidige kurser – fx I-pad kursus
for engelsk- og tysklærere i Vejle.
Husk at du som medlem kan få en
rabat på 385,-kr. (årskontingent) i forbindelse med deltagelse på SPLF
kurser. Skolemedlemskab giver rabat
til én kursusdeltager fra hver skole.
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Reform af folkeskolen
Generelt
Lovudkast om folkeskoleloven blev
den 23. august sendt i høring.
Lovforslagene følger op på de to aftaler, der blev indgået i juni 2013.
Den første aftale om et fagligt løft af
folkeskolen blev indgået den 7. juni,
og den anden aftale om at gennemføre aftalen i to trin blev indgået den
13. juni. Trin 1 indfører en længere
skoledag fra d. 1. aug. 2014 med frivillig lektiehjælp og faglig fordybelse
i 2-3 timer om ugen. Fravælges lektiehjælpen forkortes skoledagen tilsvarende. Med trin 2 gøres
lektiehjælp og faglig fordybelse til en
del af den obligatoriske skoledag,
som alle elever skal deltage i. Trin 2
vil først få virkning efter næste folketingsvalg.
Høringsfristen er sat til den 18.september, hvorefter folkeskoleforligskredsen skal drøfte lovforslagene
endnu en gang på baggrund af høringssvarene.
Lovforslagene forventes fremsat i
oktober 2013. Anden etape om udmøntning af aftalerne forventes
fremsat i november 2013 med virkning fra 1.august 2014.
Sproglærerforeningens bemærkninger til lovudkastet vil gå via Danmarks Lærerforening.
Fremmedsprog
Love og paragraffer i et juridisk sprog
er ikke altid det nemmeste at gennemskue. Jeg har dog forsøgt at uddrage nogle ting vedr. fremmedsprog:
• Tysk eller fransk som 2. fremmedsprog fra 5.til 9.klassetrin
• Skolen skal tilbyde tysk og kan
vælge at udbyde fransk som en alternativ mulighed for de elever, der
måtte ønske det
• Skolens leder kan efter samråd med
en elevs forældre og elevens lærere
fritage eleven for tysk eller fransk
som 2. fremmedsprog fra 7. klasse,
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hvis det er til elevens bedste
• ud over den fremmedsprogsundervisning, som skal tilbyde (engelsk i
1. klasse og tysk i 5. klasse), kan der
tilbydes eleverne på 7.-9. klassetrin
undervisning som valgfag i tysk,
fransk og spansk
• For elever, der i skoleåret 2014/15
begynder i 7., 8. eller 9.klasse, finder de hidtil gældende vejledende timetal for tilbudsfagene tysk eller
fransk fortsat anvendelse

digvis også angivet at eleverne skal
deltage i motion og bevægelse i gennemsnitlig 45 minutter om dagen)
En lille paragraf som jeg lagde
mærke til: ”klasselæreren og klassens
øvrige lærere” ændres til ”det undervisende personale, der er tilknyttet
klassen”. Måske en naturligvis følge
af lovudkastet.
Det skal blive spændende at læse
høringssvarene til ”Lovudkast om
folkeskoleaftalen”.

Begrundelse for mere undervisning i
fremmedsprog er: (citat)
”Undervisningen i fremmedsprog
skal styrkes. Den stigende internationalisering og børnenes tidlige udsyn
til andre lande stiller krav om øgede
sprogkundskaber – ikke mindst i engelsk. Derfor skal eleverne have mere
undervisning i fremmedsprog.
Når man skal begå sig i en global
verden, er det i stigende grad vigtigt
at kunne beherske engelsk. Desuden
fremrykkes 2. fremmedsprog til 5.
klasse og gøres obligatorisk. Fremrykningen skal forberede elevernes
valg af enten tysk eller fransk som tilbudsfag i 7.klasse. Endvidere vil det
generelt være muligt for eleverne at
vælge et tredje fremmedsprog som
valgfag. Dette kan være tysk, fransk,
spansk Ω eller et andet fremmedsprog,
som skolerne vælger at tilbyde citat slut
(Det kursiverede er ikke med i lovforslaget, men står måske til troende?)
Smukke ord i en festremse! Ingen
fremmedsprogsunderviser kan vist
være uenig i ordlyden. Der hvor vi er
så-langt-fra enige er i udmøntningen.

Sproglærerforeningen mener
Tysk og fransk fagudvalg har i samarbejde med øvrige interessenter udarbejdet en kommentar, der er sendt
til Undervisningsminister Christine
Antorini, samt medlemmer af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.
Du kan læse brevet på:
www.sproglaererforeningen.dk
Her i bladet kan du læse kommentarer fra formændene for henholdsvis
engelsk, tysk og fransk fagudvalg.
Du kan endvidere på foreningens
hjemmeside læse hele høringsudkastet på 98 sider.

Der er ingen tvivl om prioriteringen
af
- engelsk: 2 timer mere i det samlede
skoleforløb, ialt 630 vejledende
timer
- tysk/fransk : 1 time mere i det samlede skoleforløb, ialt 360 vejledende
timer
(uden sammenligning i øvrigt er det
lovpligtige minimumstimetal for matematik 1.350 timer i alt og der er hel-

Godt begyndt er...
Jo, der er som lærer i den danske folkeskole nok at tage fat på nu og fremover.
Forhåbentlig havde du lejlighed til
i den varme, solrige danske sommer
at lade-batterierne-op, så du følte dig
klar til at starte et nyt skoleår.
Sproglæreren har i dette nummer sat
fokus på Fremmedsprog og Musik. I
øvrigt er også dette nummer fyldt
med relevante artikler, praksissider,
anmeldelser etc. etc.
Forhåbentlig vil du finde indholdet
interessant og brugbart og drøfte det
med dine kolleger.

GOD læselyst
Ingrid
Vidste du, at i Norge betragtes engelsk ikke
som et fremmedsprog (snarere som et andet
modersmål)? Fremmedsprog er i Norge:

