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1. Valg af dirigent og referent. 

Leon Aktor valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

Marianne Villemoes fra Gammel Hellerup gymnasium valgtes til referent. 

 

2. Årsberetninger. 

Fyldige årsberetninger står at læse i sidste nummer af Fransk Nyt, nr. 265 fra oktober. I det 

følgende refereres det mundtlige supplement til disse skriftlige beretninger. 

 

Fællesbestyrelsens beretning, ved formand Frank Østergaard. 

Formanden tog udgangspunkt i en powerpoint Status for fransk oktober 2013. Cette langue recherchée – 

morte ou vivante (bilag 1) og konstaterede, at fransk i høj grad er langue vivante med sine mange udtryk fra 

forstædernes verlan, over afrikansk fransk til det klassisk ”rigtige” fransk, der nu fortrinsvis tales og skrives 

blandt uddannede algierere   ifølge Bjørn Bredals foredrag, som indledte denne generalforsamling. Selvom 

vi herhjemme kan synes, at vi bliver påtvunget en pause café på baggrund af det dalende antal hold, er 

faget præget af et gevaldigt engagement. Det ses også på de velbesøgte kurser, sidst med 26 deltagere i 

efterårets Pariserkursus. Det er vigtigt at kigge frem, ikke dvæle ved fordums storhed, og at få det bedste 

ud af det vi har. De officielle tal viser at 16,6 % af en årgang har fransk, det er en vis andel, men dog et fald 

fra 30 % af en studenterårgang før gymnasiereformen af 2005. 

 

Fransk begynder A vælges af ca. 5 % af en studenterårgang efter gymnasiereformen 

Fransk begynder B = det gamle C-niveau, sluttede i 2007 

Fransk fortsætter A vælges af 1,6 procent, det er en halvering fra før reformen 

Fransk fortsætter B går det lidt bedre for med 10 % 



Udviklingen i Folkeskolen med hensyn til den tidligere indførelse af tysk og fransk følges spændt. 

Desværre bliver det fortsat sådan at kun tysk SKAL tilbydes, hvor fransk KAN tilbydes. Nous ne 

pleurnichons pas, nous sommes réalistes, vi konstaterer bare tilstanden, og kampen fortsætter, bare se 

fransklisten og alle de aktiviteter der er. Leon Aktor kommenterede: En del privatskoler har 

allerede tidlig start, og erfaringen er at eleverne bliver superdygtige. Det er en forbedring, og det 

har en stærk signalværdi at man nu vil rykke 2. fremmedsprog ned til en tidligere start i 5. klasse. 

Med den nye ordning er andet fremmedsprog obligatorisk i 5. og 6. klasse, men for at komme 

videre i de gymnasiale uddannelser skal man have det til og med 9. klasse, dvs. at hvis man vælger 

det ene sprog fra, skal man tage det andet som treårigt valgfag. Det giver et argument for, at 

eleverne skal have et valg mellem tysk og fransk. 

 

Om fransk reelt er blevet styrket, vil vise sig. Kampen vil stå i kommunerne som vil tolke KAN/ 

SKAL – formuleringen, også ud fra økonomiske argumenter. I Helsingør kommune har lærere 

taget initiativ til at protestere mod at der lægges op til obligatorisk tysk som 2. fremmedsprog og 

har henvendt sig til Fransklærerforeningen om sagen. Annette Gregersen kommenterede at det er 

fordi man i kommunerne regner med at der ikke er så mange stemmer i at sige at der SKAL 

udbydes fransk. Vi må gentage alle de gode argumenter, bl.a. at når eleverne lærer fransk, lærer de 

også engelsk, og at engelsk i øvrigt ikke er nok ifølge Charlotte Rønhof fra DI.  Sammen med 

erhvervslivet må vi kæmpe, som musen sammen med elefanten, f.eks. i initiativet Ja til sprog. Der 

blev i den forbindelse også gjort opmærksom på en ny spændende udgivelse Hvad gør vi med sprog, 

af Mette Skovgaard Andersen og Lisbeth Verstraete-Hansen, udgivet af Institut for International 

Business Communication på CBS, med undertitlen Behov for og holdninger til fremmedsprog i den 

danske centraladministration i et uddannelsespolitisk perspektiv.  

 

Måske er immigrationen til Frankrig en positiv faktor for fransk set i et bredere perspektiv? Og 

måske er Afrika fremtiden med den befolkningstilvækst der finder sted også i de fransktalende 

lande.  Kunne man lægge en strategi som mindede om Latinamerika-effekten for spansk? Den har 

nok endnu ikke samme slagkraft, men man bør se på hele verden, ikke kun Frankrig, og bruge 

fransk i andre sammenhænge, se på dannelsesmulighederne. Franskkundskaber giver også 

adgang til den arabiske verden.  

 

Danmark er forpligtet på Barcelona-målene om mindst to fremmedsprog, alligevel overholdes de 

ikke på HF, hvor kun et fremmedsprog, engelsk, er obligatorisk. I øjeblikket går mellem 8 og 10 

procent ud af folkeskolen med kun et fremmedsprog. De kan ikke komme videre i 

uddannelsessystemet. Det er vigtigt at presse på i kommunerne, så fransk tilbydes på 

folkeskolerne. Det holder ikke med en opdeling i Øst- og Vestdanmark m.h.t. muligheden for at få 

fransk, mange steder i øst kan begynderfransk ikke vælges i gymnasiet, og mange steder i vest kan 

fortsætterfransk ikke vælges i gymnasiet, hvilket naturligvis hænger sammen med situationen i de 

enkelte kommuner for fransk i folkeskolen. Vi må lave brede alliancer og fortsat være aktivister! I 



visse kommuner indfaser man folkeskolereformen med tysk/fransk fra femte klasse, således at 

allerede de nuværende elever der går i femte klasse i 2013-2014, vælger tysk eller fransk fra sjette 

klasse med start i august 2014.  

 

Det er også glædeligt at Fransklærerforeningen har ca. 550 medlemmer i betragtning af at faget 

dykkede voldsomt efter gymnasiereformen. Det ville være godt med flere medlemmer fra 

Folkeskolen, det gælder om at spørge kolleger om de ikke kunne tænke sig at være med. Der er et 

godt samarbejde med Sproglærerforeningen der dækker engelsk, tysk og fransk i folkeskolen. De 

to foreninger har nu samme politik. Vi har været med til at sætte dagsordenen og haft godt 

samarbejde med eksempelvis tysk og andre fag i kursussammenhænge. 

 

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.  

 

Folkeskolefraktionens beretning, ved Helle Boelt Hindsgaul. 

Vi har lavet en udtalelse som kommer ud. Den slår på at det reelle valg mellem tysk og fransk har 

betydning for børnenes motivation, og at erhvervslivet efterspørger begge sprog. Der skal lyde en 

tak til Frank Østergaard og Annette Gregersen for at trykke på alle kontakter i ministeriet.  Vi 

håber nu på at få fransk tilbage der hvor det ikke har været i mange år, f.eks. vestpå og nordpå i 

Jylland. Der er noget jord at opdyrke. Vi skal have fransk igen. Og vi skal have efteruddannelse. 

 

Fagbladet Folkeskolen er i gang med at oprette netværk for forskellige faggrupper. De vil gerne 

lave et tysk/fransk netværk og efterlyser artikler og erfaringer om tidligere sprogstart etc. Vi skal 

finde bloggere og hører gerne hvis man kender nogen, lærerstuderende, almindelige lærere? Leon 

Aktor supplerede: Journalisten fortalte at det der især interesserede lærere, er lærer-til-lærerstof, 

konkret undervisningsinspiration, ikke så meget politisk materiale. Det gælder om at finde 

praktiserende lærere med eksempler og billeder. Netværket skal lanceres til februar på 

Folkeskolen.dk som er åben for alle netværk, og hvor der foregår en livlig debat. 

 

Der kommer et fælleskursus med Sproglærerforeningen den 4. februar 2014, Fransklærernes Dag 

2014, se opslaget i Fransk Nyt, og der arbejdes på at målrette kurser mod skolereformen. Birgitte 

Smidt er udtrådt af bestyrelsen, Leon Aktor og Helle Boelt Hindsgaul er stadig aktive og har fået 

følgeskab af Maria Vang Nøhr og Hanne Post Khalili. 

 

Læreruddannelsen, ved Annette Søndergaard Gregersen. 

Uddannelsen er blevet moduliseret. Ved en konkurrence for professionsbachelorer var der 80 

indsendte bidrag i alt, heraf én i fransk, og den blev nr. fire.  

 

Regeringen/Morten Østergaard vil fremme internationalisering med ECML/CELV: European 

Center for Modern Languages / Centre Européen des Langues Vivantes. Der udbydes mange 



kurser, for professionshøjskoler og universiteter, desværre ikke for gymnasiet.  Det er et treårigt 

projekt. Professionshøjskolen VIA har valgt at de gerne vil lægge hus til, Københavns Universitet 

vil ikke være med og kommer i stedet med deres egen satsning på sprogpolitik. Det er udslag af en 

vis konkurrence universiteterne imellem. 

 

Der er nye toner på landsplan. Professionshøjskolen University College UCC laver en 

forsøgsordning, et samarbejde, som gør det muligt for den studerende at krydskombinere sin 

uddannelse. Ordningen har stor bevågenhed også fra øverste ledelsesplan. Der kommer også 

efteruddannelse til fransklærere i folkeskolen da man i 2020 skal have linjefag i de fag man 

underviser i.  Man kan læse kommunikation og fransk, ligesom på Copenhagen Business School 

fransk for jurister, fransk for læger, fransk for politologer. De studerende tænker målrettet ”Hvad 

kan jeg bruge det til?”  Taxameteret kører. De studerende er presset! 

 

Udviklingskurser og efteruddannelse ved Ulla Pedersen. 

Vi holder kurser sammen med Spansk- og Italiensklærerforeningen. Det er inspirerende, og 

deltagerne evaluerer kurserne positivt. Der er afholdt workshop-baserede kurser i medialisering i 

praksis og i talentudvikling. Kurserne er også godt besøgt af folkeskolelærere, som er meget 

velkomne. Kommende kurser bliver om innovativ sprogundervisning og om de nye studenter-

eksamensopgaver med fokus på kommunikativ tilgang. Desværre fortæller nogle kolleger at de 

ikke må / kan komme på kursus som en følge af overenskomsten fra 2013. 

 

En medialiseringsplatform hvorfra man kan hente inspiration, er under opbygning og vil blive 

præsenteret på et kursus. Fransklærerforeningens hjemmeside er lavet om og er stadig under 

rekonstruktion. Man kan p.t. ikke gå ind på materialebanken, men der bliver arbejdet på en 

løsning før jul. 

 

Det internationale arbejde, ved Lisbeth Østergaard 

 

Vær opmærksom på Florilège, en konkurrence foranstaltet af Lisbeth Østergaard og Commission 

de l’Europe de Ouest (la CEO) under den internationale føderation af fransklærerforeninger (la 

FIPF) for digterspirer og med fornemme præmier, 3000 kr. for det bedste: 

http://digterspirer.wordpress.com, se mere herom i Fransk Nyt oktober 2013 s. 53. 

 

 

Handelsskolefraktionen, ved Jytte Mulbjerg 

Tallene er de samme som for andre, men HHX har færre elever at tage af, og desværre har en stor 

del af HHX-skolerne derfor ikke fransk. Når først fransk er lukket ned, er det svært at få det i gang 

igen. 

 

http://digterspirer.wordpress.com/


Medlemmerne har god gavn af at deltage i kurserne, som vi desuden også selv er med til at lave. I 

år holdt vi årsmøde med 7 deltagere ud over Jytte. Det er svært for kollegerne at få tid og lov til at 

tage af sted, der kan være begrænsninger fra ledelsens side som f.eks. kun ét endags-kursus i år, og 

man har jo også andre fag.  

 

Merete Bagger supplerede med at der typisk er en pulje til andre opgaver, bl.a. kurser, og den er 

måske for lille, så man reelt selv betaler for det.  

På nogle skoler får man kun lov til at tidsregistrere de kurser, skolen selv afholder, mens de faglige 

foreningers kurser og udlandskurser som er så nødvendige i sprogfagene, nedprioriteres.  

Jytte Mulbjerg bemærkede afslutningsvis at temaet på årsmødet var de nye eksamensopgaver. 

Alligevel var der kun deltagere fra 4 skoler selvom det var et møde med fagkonsulenten. 

 

 

Regionerne, ved Mette Nørbjerg Yde Nielsen og Merete Bagger Madsen 

Der har den 25.10.2013 været afholdt årsmøde for regionsrepræsentanter som var både kursus og 

arbejdsmøde. Der kom mange ideer selvom tiden var knap, også her er man ramt af 

overenskomsten fra 2013, men der blev søsat et par kursusprojekter, og det var et frugtbart møde. 

Samarbejdet regionerne imellem tegner godt. 

 

Herefter blev den samlede beretning fra fællesbestyrelsen godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskabet for 2012 blev fremlagt af formanden med følgende kommentarer og kan ses vedlagt 

referatet som bilag 2. LMFK-sekretariatet laver regnskab for foreningen. På s. 1 ses et fald i 

kontingenter, men det er forhold som vi forsøger at rette op på da det kan skyldes folk der går af 

og restancer. Foreningens økonomi er sund. Vi har 550 medlemmer. Fransk Nyt koster noget, men 

det er en god investering. Bestyrelsesarbejdet er også en god investering selvom det koster i 

transport og forplejning ligesom det internationale arbejde. Der ses et pænt overskud på ca. 

200.000 kroner. Der er kommet ekstra penge fra kurserne, og det giver en stor buffer. Regnskabet 

blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af medlemsbidragets og fraktionsbidragets 

størrelse. 

I 2014 er det Danmarks tur til at modtage CEO-mødet, derfor er der afsat ekstra midler til 

afholdelse af denne begivenhed. Desuden foreslås 6000 kr. afsat til digterspirekonkurrence- 

præmier. Kontingenter forudsættes uændret. Budgettet blev godkendt med ændringen. Se bilag 3. 

 

5.  Behandling af indkomne forslag. 



Behandlingen af forslaget til nye vedtægter tog udgangspunkt i vedlagte forslag, se bilag 4. Det blev 

udarbejdet sidste år, men er nu til første behandling og skal til anden behandling næste år. Se også 

følgebrevet (bilag 5) som begrunder ønsket om vedtægtsændringerne. De 15 fremmødte tog 

herefter stilling punkt for punkt til de foreslåede ændringer. Således blev ændringerne i § 3b, §4, § 

5 b, § 5 d, § 7a, § 7b, § 8a, § 8b enstemmigt vedtaget. 

 

Ændringsforslaget i § 10 om at ”vedtægtsændringer kræver vedtagelse på generalforsamlingen 

med 2/3 af de afgivne stemmer” i stedet for som nu ”på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger”, blev herefter drøftet.  Det var fremsat ud fra ønsket om at lette 

sagsbehandlingen som ellers kan forekomme tung og langsom. Et argument for ændringen var 

også at det er en måde at sikre at folk møder op til generalforsamlingen fordi det er dér 

beslutningerne træffes, dvs. en opfordring til at tage ansvar.   

 

Det blev under diskussionen af punktet bemærket at den nuværende ordning kan sikre at der ikke 

bliver kuppet, og give sikkerhed for at man ikke bare kan komme og vælte en forening. Da denne 

opfattelse af den nuværende formulering som sikkerhedsnet vandt bred tilslutning, var der ingen 

der ønskede at opretholde dette enkelte ændringsforslag. Derfor blev forslaget trukket tilbage. 

 

I § 12 skal der stå ”Disse vedtægter træder i kraft efter andenbehandlingen på generalforsamlingen  

i 2014.” 

 

6. Valg af medlemmer til fællesbestyrelsen. 

Jytte Mulbjerg genopstillede ikke for handelsskolefraktionen da Jytte er gået på pension. En stor 

tak til Jytte for et godt, loyalt og omhyggeligt arbejde og med mange ønsker om et godt otium !  

John Shaun Nolan fra CPH Vest i Ishøj, som var ny kandidat, blev stemt ind. Helle Boelt 

Hindsgaul ville gerne fortsætte for folkeskolefraktionen og med Hanne Post Khalili som suppleant. 

Annette Gregersen genopstillede og blev valgt for seminariefraktionen. Lisbeth Østergaard og 

Frank Østergaard genopstillede og blev valgt.  Hanne Søllingwraae Fjord fra VUC Holstebro blev 

valgt, og Maria Kindt fra Nærum blev valgt som suppleant. Anne Jørgensen fra Frederiksberg 

Gymnasium genopstillede ikke. En stor tak til Anne for hendes indsats! 

 

7. Valg af to revisorer. 

Kirsten Kirkelund fra Ribe Katedralskole genopstillede som revisor, og Jytte Mulbjerg stillede op 

som ny revisor i stedet for Ole Pedersen som ikke genopstillede. En stor tak til Ole for hans 

indsats, først i bestyrelsen, siden som samvittighedsfuld revisor. Både Kirsten og Jytte blev valgt. 

 

8. Eventuelt. 

 

Dirigenten takkede for fremmødet og en god generalforsamling, ellers intet. 


