
Ny HHX-formand 
 
Ingen handel uden sprog. Ja i det 

hele taget, ingen udveksling af noget som 
helst uden sprog. Danmark lever af sin 
udenrigshandel, og som det fastslås i 
samarbejdet omkring en national 
sprogstrategi er det for danske 
virksomheder langt fra nok at beherske 
engelsk, ligesom mange faktisk ønsker 
samhandel med fransktalende lande, men 
bare mangler sprogkyndigt personale. 

 Samtidigt er det et faktum, at 
antallet af studenter med fransk som 
andet fremmedsprog falder, og at 
overordentligt mange folkeskoler, især i 
Jylland, har afskaffet faget.  

Som ny formand for 
Fransklærerforeningens HHX-fraktion 
lægger jeg mig holdningsmæssigt i 
kølvandet på Shaun Nolan, som jeg 
afløser, og vil fortsætte kampen for at få 
franskfaget på banen igen. Vi har brug for 
unge med gode franskkundskaber og 
kendskab til fransk kultur. 

Franskfaget skal tales op, og vi må 
hver især med de midler vi har, bidrage til 
at styrke synligheden, så det for alle bliver 
indlysende, hvor vigtigt sproget er. 

I HHX-regi har faget den særlige 
fordel også at være erhvervsorienteret og 
bliver på denne vis meget 
anvendelsesorienteret for vores elever. 
Som undervisere kan vi aktualisere faget 
for vores elever endnu mere ved at prøve 
at være mere bevidste om de muligheder, 
der ligger både uden for skolen, uden for 
landet og online. Jeg prøver i hvert fald 
selv. Jeg prøver f.eks. at lade mine elever 
lede efter Frankrig i Danmark (og er 
heldig, at min skole ligger i København). 
Jeg lader dem skrive en kommentar til en 
fransk online-artikel, og vi holder øje med, 
om der bliver svaret. Jeg vil også 
undersøge, om der er organisationer, der 
kan bruge deres kompetencer på én eller 
anden måde (det kan måske endda lede 

til en spændende SRP?). I samme ånd, er 
jeg sammen med det Franske Institut ved 
at etablere et samarbejde om formidling 
mellem danske og franske erhvervsskoler, 
så danske elever får mulighed for at 
kommunikere med franske elever, og her 
tager jeg meget gerne imod 
interessetilkendegivelser. 

I det hele taget vil jeg i 
Fransklærerforeningens regi arbejde på at 
styrke en selvstændig HHX-identitet, i 
samarbejde med 
Undervisningsministeriet, engagerede 
kræfter fra fraktionen, som Shaun Nolan 
og Mette Nybo, samt Lene Jensen, som 
afløser mig som HHX-suppleant. Dette 
arbejde kommer til at foregå i samspil 
med, at vi i foreningens fællesbestyrelse 
arbejder på at blive bedre til at bruge 
hinanden på tværs af fraktionerne, så vi 
på den måde udnytter hinandens styrker 
og forskelle. 

Men vores identitet styrkes i høj 
grad også i samarbejde med dig som 
medlem, og derfor hører jeg meget gerne 
om alt, hvad du måtte have på sinde. 
Fælles for os alle på de forskellige 
gymnasieretninger, og særligt aktuelt lige 
nu, er reformen som træder i kraft til 
august, og det mærker vi også på Niels 
Brock, Det Internationale Gymnasium, 
hvor jeg har min daglige gang som 
underviser og faggruppeleder. Som på 
andre skoler er også vi meget spændte på 
at komme i gang med både det nye 
grundforløb, den nye læreplan og det nye 
studieområde - og oplever det som lidt 
nervepirrende med den meget korte tid til 
implementering. Vi ser desuden med 
spænding frem til, om den nye mulighed 
for at oprette fortsætter-A-hold hvis 10 
elever melder deres interesse, vil gøre, at 
der vil være større chance for, at 
fortsætter-A-hold rent faktisk oprettes. Det 
vil stadig nok afhænge af, hvor mange 
valgfag på A-niveau, eleverne kan vælge. 

Nyt er også muligheden for at 
oprette en sproglig studieretning på HHX, 



og hvis du arbejder på en skole, hvor 
dette måske kan blive en mulighed, må du 
også meget gerne fortælle om det. På 
samme måde opfordrer jeg til at dele 
viden om, hvordan reformen udmønter sig 
på den enkelte skole, igen ved at skrive til 
mig, så jeg kan samle sammen og dele 
min overordnede viden med jer. 

Som sagt indledningsvis: Uden 
sprog ingen handel, og jeg ser det som 
min rolle som formand for HHX-fraktionen 
at være visionær og samlende for 
fraktionen. Jeg ønsker for os, at vi i 
fællesskab deler viden, dels om reformen 
det næste lange stykke tid, men også om 
undervisning og arbejdsgange på den 
enkelte skole og således bruger vores 
mulighed for at tale franskfaget på HHX 
op. Første gang, vi alle på HHX har 
mulighed for at mødes face-à-face, vil 
være til årsmødet den 4. maj på Det 
Internationale Gymnasium, Niels Brock, 
hvor fagkonsulenten, Lene Kirk-Sørensen, 
bl.a. vil tale om reformen. Jeg håber, du 
kan komme, og glæder mig til at møde 
dig. 

 
Iben Schneider 
Formand for fransklærerforeningens HHX-
fraktion 
Det Internationale Gymnasium, Niels 
Brock 
Business Elite/International Business 
Baccalaureate 
E-mail: ibenhannah@gmail.com 

 


