
Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen  
den 22.10.2014 kl. 20.15-22.15. 
 
Mødet var et virtuelt møde, det foregik via Skype. 
 
1. Er vi alle med i Skypegruppen?  
Afbud fra Annette S. Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen og Maria Kindt 
På skærmen var: Frank Østergaard, Lisbeth Østergaard, Ulla Pedersen, Hanne S. Fjord, Shaun Nolan, Mette 
Nørbjerg Yde, Kathrine Henriksen, Helle Boelt Hindsgaul, Merete Bagger. 
 
2. Valg af dirigent 
Kathrine Henriksen. 
 
3. Valg af referent 
Helle Boelt Hindsgaul 
 
4. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
5. Godkendelse af referat 
Vi godkender referatet, og Ulla sætter det på hjemmesiden. 
 
6. ’Dimensionering’ på universiteterne og sprogfagene mm. 
Lisbeth Verstraete-Hansen fortæller fra tysk at der er planer om at gå fra  ca. 60 studiepladser til 15. Det 
samme kan ske for fransk. Evt. kan man samle hvert sprog på en institution. Hun og Per Ørgaard har skrevet 
en artikel til Politiken, den får Frank Østergaard også tilsendt.  
Det tyder på, at man har en politisk dagsorden og dernæst regner baglæns og får de tal man gerne vil have. 
Det giver ingen mening at man vil styrke sprog i folkeskolen og samtidig vil skære i den anden ende. Der er 
mindst 4000 pladser der står til at blive skåret væk – en virkelig grim sag. Det er meget mærkeligt at den 
anførte begrundelse for planen er de sproguddannedes arbejdsløshedstal, som imidlertid er meget lavere 
nu end de tal ministeren er kommet med, der stammer fra 2011.   
Det er oplagt at Gymsprog laver en udtalelse.  
Frank skriver til Bodil Due og spørger hvor sagen står i Ja til Sprog. 
 
7. Ja til Sprog 
I Ja til Sprog har der ikke umiddelbart været opbakning fra DI til Bodil Dues første udspil, og det virker ikke 
som om der er det sammenhold imod den planlagte massakre på bl.a. sprogfagene på universiteterne som 
vi ellers har set. Hvis DI forsvinder fordi de er meget begejstrede for ministerens forslag til 
’dimensionering’, bliver det unægtelig et andet samarbejde. Meget ærgerligt hvis dette initiativ skal falde. 
 
8. Ændringer af gymnasiereformen1 
ift. statsministerens åbningstale om at gøre matematik B obligatorisk for flest muligt kan vi måske være 
bekymrede for om det kan få konsekvenser for andre fag, fx fransk fortsætter A.  Det er svært at overskue 
konsekvenserne, men det koster naturligvis et modul at løfte matematik C til matematik B. Frank har 
skrevet et lille indlæg til hjemmesiden herom som Ulla sætter på. 
 

                                                           

1 
 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/07/113059.htm 



9. Folkeskolereformstart – situationen i kommunerne. 
Det er meget svært og problematisk at få hverdagen til at hænge sammen for mange lærere og elever. Men 

andre steder fungerer det godt. Det afhænger ofte af ledelsens indstilling til samarbejde.  

Der meldes om at det er sjovt at have 5. klasse i fransk. Men mange skoleledere har virkelig fiflet med 

ordningerne, det vidner om at de ikke har læst loven. Og de risikerer at stille franskfaget ringe og meget 

forskelligt fra skole til skole. 

Ulla har lavet et forum for fransklærere i 5. klasse og 7. klasse.  Helle tager kontakt til de nye medlemmer 

og Fransklisten for at få lærerne til at tale sammen.  

Danmarks Lærerforening/DLF har efter ansøgning modtaget midler fra A. P. Møllerfonden til 

efteruddannelse af folkeskolelærere, bl.a. i sprogfagene. Der oprettes to kurser à to-dages varighed i 

foråret 2015 på landsplan. Disse kurser udbydes i et samarbejde med Professionshøjskolen UCC, 

Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen for grundskolen og folkeskolen.dk 

 
10. Fransk Nyt 
Bladet, der er om nyere litteratur, kommer ud i løbet af den næste uges tid. Det er desværre blevet 
forsinket pga. af sent afleverede artikler og efterårsferien på trykkeriet.  
Næste nummer kommer efter jul – L'image de la France dans le monde. Det kunne også være et Tunesien-
nummer: Ulla har en masse materiale til et sådant.  
 
11. Hjemmeside 
Ulla har lagt kursusopslag for Fransklærernes dag op, det er den 3. februar 2015 i Odense, og notitsen fra 
Frank kommer på.  
Det fungerer med nye medlemmers tilmeldinger. Ulla ændrer  i teksten til den automatiske 
tilmeldingsformular på hjemmesiden vedr. medlemskab af fransklærerforeningen, så den også gælder 
ændringer i medlemmers statusoplysninger og udmeldelse ved pensionering.   
 
12. Medlemssituationen 
Mange nye indmeldelser fra grundskolelærere. Mette er i gang med at kontakte folk i restance. Vi kan 
tjekke fraktionernes medlemstal ved at bruge de forskellige parametre i excel-arket. Mette sender det 
opdaterede skema ud til bestyrelsen.  
 
13. Kurser 
Et godt kursus i Tunesien. Ulla er i gang med at få evalueringer som er meget positive. Dem sender hun til 
os i lighed med regnskabet.  
Kursus om elektronisk skriftlig eksamen er afholdt, evalueringerne er inddraget, regnskabet er på vej, og 
Ulla regner med et lille overskud.  
 
14. Generalforsamlingen den 7. november: dagsordenen 
Annette tager sig af logistikken i forbindelse med franskseminaret på Zahle sammen med Sylvie og Estelle 
fra Institut Français. Der er bestyrelsesmøde på Zahle kl. 10.30. 
Marianne Villemoes vil gerne være referent, Ulla Palmgren vil gerne være dirigent. Stedet er flyttet til 
ambassaden.  
Frank taler med Sylvie om besked om receptionen for seminarets deltagere. Frank er inviteret til table 
ronde.  

http://folkeskolen.dk/


Kandidater til bestyrelsen: Emmelie Petersen? Lisbeth taler med hende. Ulla kontakter Maria Hassing fra 
kurset. Christine Leturgie er regionalrepræsentant og vil gerne stille op. Merete spørger Maria Kindt om 
hun vil stille op. 
Helle melder afbud til fredagens møder, Kathrine kommer til generalforsamlingen men ikke til mødet 
inden.  
Ift. konstituering kunne det være dejligt at udlicitere de ikke politiske opgaver- Frank får frie hænder til at 
tage kontakt.  
Regnskabet med kommentarer er sendt til os.  
 
 
15. Evaluering af virtuelt møde 
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.  
 
16. Evt. 
Marianne R. Schmidts og Lisbeth Østergaards kulinariske ordbog er kommet og får nu snart tilhørende app. 
Den er anmeldt på Fransklisten: http://www.fransklisten.fr/ouvre-cuisine.html 


