
Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. 

september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen 

 

Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne Jørgensen,  

Jytte Mulbjerg, Ulla Pedersen, Frank Østergaard.  

Afbud fra: Ditte Gadegaard, Helle Boelt Hindsgaul, Lisbeth Østergaard 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. valg af referent 

3. godkendelse af dagsorden 

4. godkendelse af referat 

5. Eurobarometer 

6. Den fælles europæiske referenceramme for sprog 

7. Ny fagkonsulent i folkeskolen Anne Sophie Westh 

8. HHX årsmøde 

9. Den nye læreruddannelse 

10. national sprogstrategi 

11. LVH på konference i Québec 

12. LØ på FIPF-kongres i Durban 

13. Fransk Nyt næste nr. 

14. Kurser 

15. Hjemmesiden 

16. Generalforsamlingen 10.11.: ny bestyrelse, regnskab, budget, beretning, kontingent 

17. Uvms konference for faglige fora 14.11. 

18. Kommende møder 

19. Evt. 



1.Valg af dirigent: 

Jytte melder sig. 

 

2. Valg af referent: 

Kathrine påtager sig opgaven. 

 

3. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordnen er godkendt. Punkt 16 flyttes frem som punkt 12. 

 

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20/1 2012: 

Referatet er godkendt. 

 

5. Eurobarometer: 

Lisbeth V-H. fortalte, at det iflg. Eurobarometer-undersøgelsen går ned ad bakke for fremmedsprog 

generelt i Danmark, hvor færre end tidligere angiver at mestre mere end to fremmedsprog. Undersøgelsen 

viser også, at andelen af respondenter, der anser fransk for et nyttigt sprog, eller som vil anbefale deres 

børn at lære det, er markant faldende. Engelsk-, kinesisk- og tyskkundskaber opfattes som sprog, der skal 

læres. 

 

6. Den fælles europæiske referenceramme for sprog: 

Lisbeth V-H. søgte respons på den fælles europæiske referenceramme for sprog. Ifm. anmeldelse af en 

publikation om referencerammen fra Europarådet, var hun stødt på to analyser med meget forskelligt syn 

på refencerammen og det sprogsyn, der ligger bag og ville gerne vide, om referencerammen blev brugt i 

det pædagogiske/didaktiske arbejde i undervisningen.  

Annette fortalte, at Fælles Mål for 2009 bygger på 5 delkompetencer hos eleverne: lytte-tale-læse-skrive og 

redegøre som hentes i den europæiske referenceramme. Selvevaluering udgør et centralt element i denne 

tekst. 

På www.fransksprog.dk kan man finde opgaver, der svarer til de forskellige niveauer efter den fælles 

europæiske referenceramme. Her kan man også teste niveauerne. 

 

http://www.fransksprog.dk/


7. Ny fagkonsulent i folkeskolen Anne Sophie Westh: 

Anne Sophie er ny fagkonsulent i tysk og fransk i folkeskolen. Hun har linjefagsuddannelse i tysk. Hun 

udtaler, at hun brænder for fransk og har boet i Frankrig uden dog at have uddannelse i faget.  

Fransklærerforeningen vil byde hende velkommen. Vi opfordrer Helle til at påtage sig denne opgave. 

 

8. HHX årsmøde: 

Jytte takkede Frank for hans store arbejde med opdateringen af medlemslisten. Det har hun haft stor gavn 

af. 

Der skulle efter planen afholdes den 25. og 26. oktober årsmøde for HHX i Horsens. Der er deadline for 

tilmelding den 20. september. Program: Geneviève Munck holder oplæg om nyere fransk litteratur og 

Ingegerd Nissen-Pedersen om Haïti.  

Endelig kommer fagkonsulenten Lene Kirk-Sørensen for bl.a. at tale om nye digitale prøveformer til skriftlig 

eksamen.Desuden er der valg af ny repræsentant for HHX-området. Jytte stopper sit arbejde til sommer og 

ønsker ikke at genopstille som HHX-repræsentant til bestyrelsen, hvis der kan vælges en afløser.  I modsat 

fald er Jytte villig til at lade sig vælge for et år. Pt er der dog kun 4 tilmeldte.  

9. Den nye læreruddannelse: 

Annette fortalte om den nye læreruddannelse. Den nuværende læreruddannelse er fra 2007, den nye skal 

træde i kraft 1. august 2013. 

Der skal ikke længere være linjefag, men undervisningsfag. 

Sprogfagene tænkes med en additiv tilgang til fagene dvs. tanken om at fag bygger videre på andre fag. 

Embedsværket tænker i denne forbindelse på sprogfagene, og hvordan sprogfagene kan styrkes. 

Uddannelsen skal internationaliseres og moduliseres, således at dele af uddannelsen kan tages i udlandet. 

 

10. National sprogstrategi 

Der var en stor sprogkonference om fremmedsprog på de videregående uddannelser den 30. april i Århus, 

hvor Morten Østergaard allerede meldte ud, at der vil komme engelsk i folkeskolen fra 1. klasse. Senere er 

den nationale sprogstrategi blevet aflyst. 

Annette deltager bl.a. i skriverier om den manglende sprogstrategi.  

  

11. Lisbeth V-H på konference i Quebec: 



Lisbeth V-H var inviteret til at deltage i et table ronde ved det første Forum Mondial de la langue française, 

som fandt sted i Quebec fra 2-6 juli 2012. Begivenheden var arrangeret af OIF – Organisation Mondiale de 

la Francophonie og Québec. Årets fokus var på ungdom. Der var over 1000 unge deltagere fra hele verden  

Der blev talt meget om, i hvor høj grad det engelske sprogs status af globalt kommunikationsmiddel var en 

trussel mod fransk, og der blev talt meget om Afrika, da demografiske fremskrivninger viser, at Afrika i 2050 

vil være det sted i verden, hvor flest mennesker taler fransk. Der blev ikke talt om fransks status i Europa. 

 

12. Lisbeth Ø på FIPF-konference i Durban: 

Udsættes pga afbud fra Lisbeth. Punkt 16 flyttes til punkt 12. 

 

13. Fransk Nyt næste nr. 

Tema: plurilinguisme. 

Lisbeth Ø og Ulla Naumann fra redaktionen som begge deltog i Durban, skriver lederen. 

Deadline udsat til den 15/9-12. 

 

14. Kurser 

Ulla aflagde rapport og regnskab for afholdelsen af kurser i efteråret 2011 og foråret 2012. 

Afsluttede kurser: 

kursus om ’Ny skriftlighed’ i efteråret 2011  i alt afholdt 4 kurser 

kursus om ’Medialisering og fleksibilitet med mobiltelefon og lommefilm’  i foråret 2012 i alt afholdt 2 

kurser. 

kursus om ’Styrkelse af elevernes motivation’  i foråret 2012 i alt afholdt 2 kurser.  

Kurserne har givet et pænt overskud. 

Vi har i november ansøgt om og igangsat følgende to udviklingskurser: 

’Medialisering i praksis’ 

Kurset afholdes i efteråret 2012 

’Talentudvikling og intelligent undervisningsdifferentiering i sprogundervisningen’ 

Kurset afholdes i foråret 2013  

 

Desuden har vi ansøgt om 3 udviklingskurser i den ekstraordinære ansøgningsrunde i maj måned 2012, som 

alle er bevilget: 



’Ny undervisningsorganisering med medialisering i sprogundervisningen i fransk, spansk og italiensk’  

’Innovativ sprogundervisning i fransk, spansk og italiensk på HHX og STX’   

’Styrkelse af anvendelsesorienteret nødvendig grammatikindlæring i sprogfagene fransk, spansk og 

italiensk’  (kurset vil handle om den nye måde at undervise i grammatik og skriftlighed på i forbindelse med 

indførelse af de nye skriftlige elektroniske prøveformer) 

Mht. til regnskab for udvikling af kurser for ministerielle midler er der nu vedtaget en ny ordning, hvor GL 

styrer og godkender regnskabet.  

Om udlandskurser: 

Diskussion af mulighederne for at arrangere et udlandskursus, måske Nordafrika, Korsika, Haiti. Skal man 

søge Comenius-midler skal rejsen dog gå til et EU-land.  

Ulla går videre med idéen om Haiti. Frank kontakter Ulla Palmgren mhp. et kursus i Paris. 

 

15. Hjemmesiden 

Anne har ryddet op på hjemmesiden. De seneste referater lægges derind. 

Den opdaterede medlemsliste ligger i materialebanken, ikke på hjemmesiden. Den bliver opdateret en gang 

om måneden. 

Diskussion af hvad der ellers skal ligge i materialebanken. Hvis dele af Fransk Nyt skal digitaliseres, skal det 

først accepteres af forfatterne. 

 

16. Generalforsamling: 

Punktet blev flyttet frem i dagsordenen som punkt 12. 

Ulla, Merete, Kathrine og Ditte fra gymnasiefraktionen er på valg. Alle genopstiller undtagen Ditte. Mette 

Nørgaard Yde stiller op. Så det ser ud til, at den ledige plads i bestyrelsen kan besættes. 

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 10. november kl. 17, umiddelbart efter det franske ’colloque’ 

(arrangeret af Institut Français) på Læreruddannelsen Zahle den 9. og 10. november. Annette sørger for 

indkøb til traktementet til generalforsamlingen. 

Frank fremlagde regnskab for 2011 og status d.d. for 2012 og modtager gerne kommentarer til det budget 

for 2013, der skal fremlægges på generalforsamlingen. 

Der er indtil videre kommet beretning fra Annette. De andre beretninger skal sendes til Frank inden 

trykningen af næste Fransk Nyt. 



Vi diskuterede, om kontingentet skulle sættes lidt ned. Bestyrelsen indstiller, at vi bibeholder det 

nuværende kontingent på 375 kr. 

Vi drøftede vedtægtsændringer i forlængelse af beslutning på sidste generalforsamling. Det sidste punkt 

blev ikke ændret under den sidste generalforsamling, men bør ændres denne gang. 

Vi nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Jytte og Frank til at kigge på vedtægterne og komme med 

ændringsforslag. 

Vi diskuterede generalforsamlingens form – fordele og ulemper. 

 

17. UVMs konference for faglige fora den 14. november 

Ulla og Jytte deltager. Anne deltager for italiensk. Frank deltager hvis det er muligt. 

 

18. Kommende møder 

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 9. november kl. 10 på Zahle + et kortere, konstituerende møde efter 

generalforsamlingen den 10. november 

Ja til Sprog-konference den 25. oktober i Århus. 

19. Evt.  

Årsmøde for regionsrepræsentanter: Kathrine og Merete aftaler nærmere. Mødet lægges sandsynligvis 

fredag i uge 9 2013 – efter samråd med regionsrepræsentanterne. Programmet er næsten fastlagt.  

Sprogforum har udgivet et nummer om cooperative learning. 


