
Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag 

den 3.5. kl. 12-17 på Læreruddannelsen Zahle UCC, Kbh. 
 

 

Til stede: Frank Østergaard, Maria Kindt, Kathrine Henriksen, Merete Bagger, Annette S. 

Gregersen, Ulla Pedersen, Helle Boelt Hindsgaul. 

 

Afbud: Lisbeth Østergaard, John Shaun Nolan, Lisbeth Verstraete-Hansen, Mette Nørbjerg Yde, 

Hanne Søllingwraae Fjord. 

 

1. Valg af dirigent: Ulla Pedersen 

 

2. Valg af referent: Helle Boelt Hindsgaul 

 

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat: Ulla laver rettelser og lægger de godkendte referater på hjemmesiden. 

Bestyrelsesmødet 7.9.13: Godkendt med ændringer af nogle navne.  

Bestyrelsesmødet 15.11.13: Godkendt med ændringer om regnskab. 

Generalforsamlingen 15.11.13: Godkendt med sproglige opstramninger og korrektioner mht. valg. 

Konstituerende bestyrelsesmøde: 15.11.13: Godkendt. 

 

5. Endelig konstituering 

Det nordiske samarbejde: Vi mangler en repræsentant til at tage over efter Lisbeth Østergaard. 

Vi får brug for at gentænke strukturen i bestyrelsesarbejdet. Kunne vi sætte et udvalg til at udvikle 

en ny struktur med indspark udefra? Kunne vi lave virtuelle møder på hverdage fx via 

videokonferencer? Annette, Frank og Katrine vil gerne med i et udvalg til at se på struktur.  

 

6. Generalforsamling til efteråret 

Fredag den 7. november 2014 kl. 17.45-19.30 på læreruddannelsen Zahle, Linnésgade 2 i 

København i forbindelse med franskseminaret sammesteds arrangeret af IF, FLF og 

Sproglærerforeningen, se www.fransksprog.dk . Efterfølgende middag for den nye bestyrelse. 

 

7. Mødekalender 

Bestyrelsesmøder: 

Den 27. august 2014 – videokonference –bestyrelsesmøde kl. 20.15-21.45. Annette, Katrine og 

Maria finder en god måde at gennemføre mødet på via videokonference eller lignende. 

 

Den 7. november kl. 10.30-14 inden seminaret med sandwich udefra – forberedelse af 

generalforsamlingen. 

 

8. Folkeskolereformen 

De forenklede Fælles Mål blev afleveret af alle skrivegrupperne til Undervisningsministeriet d. 9. 

april 2014. De består af fagformål, et skema over alle målene – en såkaldt matrix – og en læseplan. 

Alle tre ting er bindende for lærerne. Fagformålet og matrixen er blevet sendt til høring blandt 

skrivegruppernes medlemmer som havde deadline d. 30. april. I første uge af maj sendes læseplanen 

til høring. Herefter bliver det hele sendt til drøftelse hos de politiske partier. Alle tre ting sendes 

http://www.fransksprog.dk/


derefter i offentlig høring fra midten af maj til begyndelsen af juni, og så skulle de kunne blive 

offentliggjort på EMU’en i august. Gennem foråret vil ministeriet (de nye læringskonsulenter) 

arrangere regionale gå-hjem-møder i alle fag for lærere og andre interesserede. 

 

Samtidig med at skrivegrupperne afleverede deres resultater, besluttede politikerne en vigtig 

ændring af timetallet for fransk og tysk som valgfag (3. fremmedsprog), nemlig at det samlede 

vejledende timetal i stedet for de udmeldte 360 (4 ugentlige timer) timer skulle nedsættes til 240 = 

det timetal der er i den nuværende valgfagsordning. Altså en nedgang på 33 %! Målene og 

prøvekravene skal fortsat være de samme som i forløbet fra 5.-9. klasse.  

 

Ungdomsskolerne kan altså regne med i alt 240 timer, ikke 360, som fx kan fordeles således: 7. kl. 

3 timer, 8. kl. 2 timer, 9. kl. 3. timer. Men mål og prøvekrav er altså ens for de to forløb. Der er 

derfor ikke plads til afbrydelser i valgfagsundervisningen. Det forlyder at en del kommuner 

overvejer at lade ungdomsskolerne overtage fransk og tysk som valgfag for at lette timepresset fra 

skolerne. Rødovre Kommunes Ungdomsskole har fx en spændende ordning. 

 

Den eneste af de nye læringskonsulenter med fransk er Dorte Maria Buhl Sandahl. Hun underviser i 

engelsk og fransk på Vedbæk Skole og har også erfaring med specialtimer. Hun har liniefag i 

engelsk og fransk. Tysk har to læringskonsulenter. 

 

Det er fjerde element i Fælles Mål er undervisningsvejledningen der, som navnet signalerer, ikke er 

bindende for lærerne. Undervisningsvejledningerne er netop nu ved at blive skrevet af små 

skrivegrupper. For fransk består skrivegruppen af Dea Jespersen, som er genganger fra den første 

skrivegruppe, Danièle Eychenne og Mie Schrøder. Skrivegrupperne skal aflevere deres resultat i 

slutningen af juni. 

 

Vi kan lave fælles aktion med resten af fødekæden i uddannelsessystemet. Vi er ikke tilfredse med 

at skolerne bare tørrer problemet af på ungdomsskolen, for det giver ikke det samme flow i 

undervisningen. 

 

En idé er at vi i foreningen tager kontakt til forældreorganisationen Skole og Forældre (tidligere 

Skole og Samfund), gerne i samarbejde med Sproglærerforeningen. Helle tager forslaget med 

tilbage til fraktionen. 

 

 

9. Nyt fra fraktioner 
Folkeskolen: Vi har afleveret indlæg til netværket for tysk og fransk på Folkeskolen.dk. Netværket 

giver en del frustrationer pga. Tysklærerforeningens (grundskolen) megen fokus på sin egen 

eksklusive sprogpolitik og knap så meget på generel sprogpolitik eller undervisningsideer.  

 

Fraktionen skal i gang med at planlægge kurser. 

 

Læreruddannelsen: Københavns kommune ligestiller fortsat fransk og tysk fra 5. klasse. Alle lærere 

skal have linjefagskompetencer senest i 2020. 3 hold er i gang på Zahle nu. Dejlig opblomstring af 

sprogfagene. Der er fjernstuderende fra fx Sydjylland. Aarhus vil gerne oprette fransk. 

Samarbejde mellem sprogfagene fra grundskole til universitet mellem professionshøjskoler og 

universitetet lover rigtigt godt for bevarelse og udvikling af sprogfag. 

 



Gymnasiet: fransk, russisk, spansk og tysk er på Franks skole gået sammen for at slå et slag for de 

sproglige studierejser for elever på sprogvalghold som ellers er blevet underprioriteret ift. 

stamklasserejser. Det er fortsat uhyre vigtigt og motiverende at eleverne kan komme på en 

studierejse til et målsprogsland. På Meretes og Marias skole kommer der nu klare rejseregler, der 

sikrer, at alle elever med 2. fremmedsprog på A-niveau får mulighed for at tage på studierejse. Når 

reglerne er blevet formuleret, sender Merete dem til inspiration. 

 

10. Kurser 

Ulla omdelte regnskab for fire brugerbetalte kurser med pæne overskud. 

 

Afviklingen af kurset om ’Den nye skriftlige elektroniske studentereksamensopgave’ var velbesøgt 

og derfor gentager vi dette kursus i september måned 2014. 

 

Vi er i gang med at udvikle følgende kurser som vil blive udbudt i efteråret 2014 og foråret 2015: 

1. Web-applikationer i sprogundervisningen 

 

2. ’Anvendelsesorienteret sprogundervisning i fransk, spansk og italiensk med fokus på 

begynderundervisning og overgangsundervisning for fortsættersprog’ 

 

3. ’Fra digt og moderne sange til poetryslam i sprogfagene fransk, spansk og italiensk.’ 

 

Hanne Søllingwraae Fjord er indtrådt i arbejdet med udviklingskurser og styrer udviklingen og  den 

efterfølgende  kursusrække:  ’Fra digt og moderne sange til poetryslam i sprogfagene fransk, spansk 

og italiensk.’ 

 

Nye udviklingsprojekter: 

Fransklærerforeningen har i foråret 2014 sammen med Spansklærerforeningen og 

Italiensklærerforeningen ansøgt om midler til følgende 3 udviklingsprojekter: 

 

1. Fagdidaktisk brush-up kursus for sproglærere i fransk, spansk og italiensk 

2. Pædagogisk / didaktisk anvendelse af e-og i-bøger for fransk, spansk og italiensklærere 

3. HHX-Profilen i fransk, spansk og italiensk - herunder fagligt 

 

Udlandskurset  ’L’oasis et le désert – rencontre interculturelle avec les Tunisiens’ sættes i værk lige 

så snart de sidste tilkendegivelser vedr. bindende tilmelding er i hus. 

 

11. Hjemmeside 

Det fungerer fint med indmeldelser. 

 

Ulla efterlyser en fast procedure for, hvem der udvælger og leverer nyhedsstof til hjemmesidens 

’Nyt fra Fransklærerforeningens bestyrelse’. 

 

Det blev vedtaget at der skulle komme et nyt indlæg hver måned.Der skal noget nyt på en gang 

imellem: Vi skal have en plan for indlæg, og så sender vi til Ulla. Send oplæg til foreningens 

hjemmeside www.fransklaererforeningen.weebly.com efter denne plan – et indlæg om måneden: 4. 

maj: Frank; 4. juni: Helle; 4. august: Annette; 4. september: Shaun; 4. oktober: Lisbeth V-H; 4. 

november: Ulla P.; 4. december: Lisbeth Ø.  og så fremdeles. Et indlæg på en skærms størrelse: Nyt 

fra… 

http://www.fransklaererforeningen.weebly.com/


 

Alle i bestyrelsen tænker desuden igennem, hvad de gerne vil have på hjemmesiden og sender 

indlæg til Ulla som så publicerer. 

 

Nye medlemmer af bestyrelsen sender billede, navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og 

funktion i bestyrelsen til Ulla, som lægger det på hjemmesiden. 

Ulla opfordrede stærkt til at alle og også bestyrelsesmedlemmer er flittige til at lægge udarbejdede 

øvelser og forløb op i materialebanken, så der kan blive tale om nyttig videndeling franskkolleger 

imellem. 

 

12. EMU – nåede vi ikke. 

 

13. Fransk Nyt – er på trapperne. 

 

14. Internationalt . Den 14. verdenskongres i den internationale føderation af 

fransklærerforeninger (la FIPF) afholdes den 14.-21. juli 2016 i Liège, Belgien. 

 

15. CEO-møde i Danmark – afholdes i efteråret 2015 med os som værter. La Commission de 

l’Europe de l’Ouest under den internationale føderation af fransklærerforeninger repræsenterer 29 

fransklærerforeninger fra 22 især vesteuropæiske lande. 

 

16. Ja til Sprog o.a. møder  

- Ja til Sprog: Bodil Due er ny formand. Ja Til Sprog-konference om nabosprog den 3.6. kl. 12-16 

hos DI på Rådhuspladsen i København. Annette og Frank deltager. 

 

- Seminar for fransklærere på Zahle den 7.-8.11.2014: Bestyrelsesmedlemmer deltager på 

foreningens regning, da bestyrelsesmøde og generalforsamling er lagt i tilknytning til seminaret den 

7.11. Husk tilmelding med henvisning til Fransklærerforeningen.  

 

- åbning af CELV/ECML kontaktpunkt i Dk: Aarhus den 9.5., Annette deltager. 

 

- workshop i CELV i Graz, Østrig den 22.-23.5., Shaun deltager.  

 

17. DM i Sprog 

Den 28. november 2014 afholdes finalerne på Gammel Hellerup gymmnasium. Der åbnes for 

kvalifikationerne i de indledende sproglege for elever i folkeskolerne og gymnasierne på internettet 

den 26.9.2014.  De deltagende sprog er fransk, spansk og tysk og som noget nyt denne gang også 

engelsk. 

 

18. Evt. Intet. 

 

 
 


