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Faglige netværk på folkeskolen.dk
Vil I have mere fokus på jeres fag?
Vil I slå kræfterne sammen med Folkeskolens journalister? Sådan lød invitationen fra Folkeskolen.dk til
engelsk, tysk og fransk fagudvalg
om oprettelse af faglige netværk
på folkeskolen.dk. Et møde for
deltagere fra tysk og fransk fagudvalg og et for engelsk fagudvalg blev afholdt i slutningen af
november 2013. Folkeskolens
chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen og formand for Sproglærerforeningen, Ingrid Stuart, var
gennemgående figurer. 20. februar
udkommer et særnummer af Folkeskolen omkring netværkene i alle fag.
Platformen er folkeskolen.dk i
form af debat, artikler, idéer fra lærer
til lærer og blogs. Folkeskolen ønsker
vores deltagelse i at oprette netværkene – og sikre at de kommer til at
køre. Der er tale om et netværk for
tysk og fransk i fællesskab og et for
engelsk alene. Tysk og fransk fagudvalg deler deres netværksside med
Tysklærerforeningen for Grundskolen og Fransklærerforeningen. En
journalist er knyttet til hvert netværk

og er behjælpelig med at gøre indlæg
færdige. Alt nyt publiceres på forsiden af folkeskolen.dk.
Aftalen indebærer for os at der skal

Vi mener at der er mange fordele ved at deltage i de faglige
netværk. Formen er uhøjtidelig, man kan tage udgangspunkt i egne oplevelser og
erfaringer og invitere til debat.
laves aftaler om blogs på bestemte
deadlines. Temaerne bestemmer vi
selv.
I fagudvalgene og i hovedstyrelsen
har vi altid øje for at komme tættere
på sproglærerne. Dette er en mulighed. Folkeskolens journalister har aftale med Uni-C om fremtidige link til
EMU og skolekomskonferencer.
Desuden kommer der link til facebook så man kan orientere sig samlet
via denne netside.
I praksis bliver det Sproglærerens
redaktør, Kirstine Jordan, som sikrer
aftaler omkring bloggene. Fagudval-

gene samarbejder med Kirstine og
blogger i et vist omfang. Der bliver
løbende aftaler med andre bloggere.
Vi mener at der er mange fordele
ved at deltage i de faglige netværk. Formen er uhøjtidelig,
man kan tage udgangspunkt i
egne oplevelser og erfaringer og
invitere til debat.
Alle kan oprette profil, ikke
kun medlemmer af Danmarks
Lærerforening. Derfor kan vi
komme i kontakt med en stor
målgruppe af sproglærere, også
fra privat- og efterskoler. Også når vi
har kurser på kalenderen.
Sproglærerforeningen profileres
ved deltagelse fra Fagudvalgene engelsk, tysk og fransk. Der er 110.000
besøgende på folkeskolen.dk hver
måned.
Og jo, det er en tidsrøver som nettet er i det hele taget. Samtidig er det
inspirerende, og søgningen bliver
målrettet og kvalificeret.
Udtrykt af
Aase Lomholt Thomsen
på vegne af fagudvalgsformændene
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