
 

 

 DANSKLÆRERFORENINGEN 
CVR 13612528 

RATHSACKSVEJ 7 
1862 FREDERIKSBERG C 

DANSKLF@DANSKLF.DK 
DANSKLF.DK 

TLF.: 33 79 00 10 

 

  SEKTIONEN FOR STX OG HF 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling 

i Dansklærerforeningens sektion for stx og hf 

torsdag den 6. oktober 2022, Comwell Rebild 

 

 

 

 

 

 

1. Valg af dirigent  

Morten Mikkelsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

indkaldt efter vedtægterne 

 

2. Valg af referent og stemmetællere  

Birgitte Darger fra Dansknoters redaktion blev valgt som referent 

Som stemmetællere valgtes Kristoffer Kildelund og Jacob Kjærgaard - også fra 

Dansknoters redaktion 

 

3. Forpersonenss beretning til godkendelse  

Dirigenten pegede på at forpersonens beretning består af flere dele. 

 

Punktet startede med at Bjarke Fredskild Pedersen præsenterede sektionens økonomi 

på vegne af kasserer Claus Petersen som ikke kunne være til stede. 

 

G-sektionen har dd 1599 medlemmer. Det budgetterede overskud var 212.000, men vi 

er landet på 240.000 i overskud ifølge regnskabet fra 2021. Vi har brugt færre penge på 

fysiske bestyrelsesmøder pga corona. Overskuddet i sektionen går til den fælles 

forening og dækker udgifter til drift. 

Vi har afviklet kurser med 640 deltagere i 2021, det gav i 2021 110.000 kr. i overskud. 

 

Dirigenten konstaterede at G-sektionen har en fornuftig økonomi.  

 

Mischa Sloth Carlsen fremlagde herefter forpersonens mundtlige beretning med 

udvalgte fokuspunkter fra den skriftlige som er sendt ud til medlemmerne. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Side 2/7 Den mundtlige beretning følger her i forkortet udgave: 

“Dansklærerforeningen er et fællesskab om det, vi brænder for. Bestyrelsen er her for 

at komme igennem sager, vi alle finder vigtige. Vi lytter til jer, og her er I den vigtigste 

klangbund for vores arbejde. Uden jer havde vi ikke foreningen. 

 

Som altid har det forgangne år i bestyrelsen været særdeles produktivt. Vi er 14 

ildsjæle, der arbejder frivilligt og ulønnet - nogle af os i hundredvis af timer årligt. Vi har 

arrangeret kurser både fysisk og online - kurser med rod i bestyrelsen, i netværk og i 

partnerskaber omkring bestyrelsen. Vi har fortsat, igangsat og deltaget i debatter i 

diverse medier og trukket i trådene for faget bag scenen. Vi har fået indflydelse. Vi har 

holdt møder om faglig udvikling med hinanden og vores samarbejdspartnere i miljøet 

omkring danskfaget. 

 

A. Vores litteraturkanon kanonhøring i Landstingssalen 30.3.2022 

Ditte Timmermann og jeg har siden sidst arbejdet intenst for at få stablet en 

Folketingshøring på benene, og det lykkedes. Høringen havde overskriften “Opdatering 

af danskfagets litteraturkanon” og løb af stablen den 30.3.2022 i Landstingssalen på 

Christiansborg. Den kan streames på 

ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/buu/tv.7639.aspx.  

 

Vi fremlagde Dansklærerforeningens bud på en ny tilgang bestående af de tre 

hovedideer: 

a. En bruttoliste på 30 afdøde forfattere, hvoraf der skal vælges 14 som nu.  

b. En solnedgangsklausul, så den udløber efter 10 år. 

c. Fleksibilitet over for virkeligheden i undervisningen: elevernes perspektiv kan 

bedre blive inddraget. 

 

Høringsberetning vedtaget 15.9.22 i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg lyder:  

  

"[Ministeren opfordres til at nedsætte et udvalg] med det formål at drøfte og 

fremsætte forslag til, hvordan danskundervisningen på de gymnasiale uddannelser og i 

folkeskolen kan bidrage til at øge unges læselyst og kendskab til dansk og nordisk 

litteratur, herunder eventuelt forslag om ændringer af danskfagets litteraturkanon i 

gymnasiet og i folkeskolen".  

Udvalgets opfordring støttes af et stort flertal bestående af S, V, SF, RV, EL, KF og FG.  

 

Hvad nu? Det interessante er nu hvad der vil ske når der har været folketingsvalg. 

Politikerne vil blive mindet om det bagefter. 

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/buu/tv.7639.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Side 3/7 Vi samler alt om sagen på ”kanon til diskussion” på Dansklærerforeningens 

hjemmeside. 

 

B. Danskfagets status i forhold til studieretningsfagene på A-niveau 

Over for fagkonsulenten har vi rejst problemet at danskfagets status er trængt i forhold 

til andre A-niveaufag. Vi har et forslag til at ændre på det som vi håber ministeriet vil 

gøre noget ved. 

 

- Fagets timetal bør justeres op. 

- Dansk bør have status som studieretningsfag på A-niveau herunder kunne være 

bærende fag i SRP.  

 

C. Ny skriftlighedsvejledning og sproglig korrekthed  

 

Emnet om skriftlighed og sproglig korrekthed har haft en stor plads i både G- og E-

bestyrelsens drøftelser. Medierne har to gange henvendt sig i henholdsvis 2021 og 

2022: 

● Politiken har bragt artiklen “Selv den skarpste og mest personlig stemme, går 

tabt hvis man ikke mestre helt basal retskirvning” (15.10.2021), 

● Gymnasieskolen har bragt et dobbeltinterview med Mischa Sloth Carlsen og 

Ditte Eberth Timmermann “Dansklærerne: Flere røde streger er ikke løsningen” 

(7.9.2022).  

 

Lad mig ridse bestyrelsens pointer op i store træk:  

Vi mener problemerne med sproglig korrekthed skyldes komplekse forhold vedr.  

- større kulturelle problemer af betydning for elevers skriftkultur, fx deres 

manglende læsefordybelse, digitale distraktioner, hastighedskultur, ny kultur 

om afsendelse af mails/SMS’er uden forudgående korrekturrettelser.  

- og strukturelle prioriteringer af midler til gymnasiesektoren: danskfaget fattes 

timer; lærerne ofte presses på tid og derfor - selv med opfordring fra ledelser - 

ikke kan give eleverne tilstrækkelig feedback/feedforward.  

 

Løsningen på problemet  

- er hverken flere røde streger eller et ekstra sprogkursus inden for fagets 

timeramme.  

- Der skal flere timer til faget, og desuden kunne skolerne bruge puljetid til det 

og gøre det til et skoleprojekt. 

 

 

https://politiken.dk/kultur/art8363303/R%C3%B8dt-chok-i-skriftlige-opgaver-i-gymnasiet-kan-spores-tilbage-til-opg%C3%B8ret-med-den-sorte-skole
https://politiken.dk/kultur/art8363303/R%C3%B8dt-chok-i-skriftlige-opgaver-i-gymnasiet-kan-spores-tilbage-til-opg%C3%B8ret-med-den-sorte-skole
https://gymnasieskolen.dk/articles/dansklaererne-flere-roede-streger-er-ikke-loesningen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Side 4/7 D. Proces om vedtægtsændringer for Dansklærerforeningen - den fælles forening  

Dansklærerforeningens sektion for folkeskolelærere (F) og sektionen seminarielærere 

(L) ønsker forandringer i foreningens overordnede struktur. Derfor vil vi allerede nu 

gøre vores medlemmer opmærksomme på at der snart kan komme forslag til nye 

vedtægtsændringer, og at vi får brug for jeres stemme. 

 

Vi i G-bestyrelsen ønsker mest mulig frihed til sektionerne. Vi har arbejdet for at vi 

sammen med F, L og E kan skabe fælles indsatser og brede forlig om det vi deler - fx 

foreningens forlag og udviklingsarbejde i sektoren. G-bestyrelsens mener at vi skaber 

den bedste forening, og at det er bedst for danskfaget, når forslag til det fælles 

rummer noget, alle kan se sig selv i og derfor kan stemme for. Derfor skal de 

eksisterende vedtægter om ligeværdighed mellem sektionerne opretholdes.  

 

Vedtægtsarbejdet er endt med enighed mellem de 4 sektioner på nær spørgsmålet om 

hvad der sker hvis et forslag på et repræsentantskabsmøde ikke kan opnå flertal, men 

ender i ligevægt af stemmer (fx F/L vs. G/E).  

 

F-sektionens foreslår at indføre stemmevægt ud fra sektionernes størrelse, så den 

største sektion har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed på 

Repræsentantskabsmøderne. 

 

I sidste ende kan de nye vedtægter kun vedtages hvis de stemmes igennem på en 

fælles generalforsamling og på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Der 

har vi brug for jer. Forslagene kan få betydning for vores arbejde i sektionen og 

foreningen. 

 

E. Nordspråk mister bevilling fra Nordisk Ministerråd 

Dansklærerforeningen har igennem 40 år været repræsenteret i organisationen 

Nordspråk. Organisationen består af repræsentanter for nordiske 

modersmålslærerforeninger og foreninger for undervisere i nordiske sprog som 

fremmedsprog. Hvert år arrangeres kurser forskellige steder i de nordiske lande.  

 

Men nu er det nordiske eventyr slut. Nordisk Ministerråd (deriblandt statsministeren) 

vil nu ikke længere give midler til Nordspråk fra 2023 efter 40 år. Lotte Prætorius er 

Dansklærerforeningens repræsentant i Nordspråk og også ny projektleder (men nu 

uden midler). Hun har sammen med tre andre repræsentanter fra Norge og Sverige 

skrevet en artikel i Information d. 28.9.22 der slutter med ordene: "Både coronakrisen 

og krigen i Europa har tydeligt vist, hvor vigtigt det nordiske samarbejde er nu og i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Side 5/7 fremtiden. Vi må ikke miste hinanden nu!" Sagen er så vigtig at også Kulturen i P1 har 

fået øjnene op for problemet og har interviewet Lotte i et indslag den 29.9.2022  

 

I Dansklærerforeningen kan vi meget i fællesskab. I bestyrelsen ønsker 11 at fortsætte, 

men mere om det senere. Vi tager afsked med Nynke Genee der har løftet en kæmpe 

opgave for de skolebaserede kurser og skrivecup. Vi tager også afsked med Bjarke 

Fredskild Pedersen der har fået ansættelse på htx og derfor hører til i E, hvor han stiller 

op. Bjarke har i sit ene år været guld værd for arbejdet med vedtægter, skolebaserede 

kurser og været et frisk input i kanondebatten hvor han greb bolden og tog et 

radiointerview i Baby og Boomer. Tusind tak til Nynke og Bjarke. Endelig er det også 

blevet syv år for Mischa; jeg stopper også. Tak for tilliden! “ 

 

Efter forpersonens mundtlige beretning blev inviteret til tre diskussionsgrupper 

a. om danskfagets status 

b. om den nye vejledning til skriftlig fremstilling 

c. om vedtægtsproces for den fælles forening 

 

Inden disse diskussionsgrupper spurgte dirigenten til kommentarer til beretningen: 

 

Indlæg fra salen: 

Jan Maintz: Tak til Mischa for arbejdet med at få justeret kanonlisten. Jeg studser dog 

over du siger, en ny kanon skal imødekomme svage læsere. Det mener jeg ikke skal 

være et kanon-princip. For skal alle så ikke læse krævende forfattere som fx Blixen, 

Inger Christensen og Holberg?  

 

Mischa: tanken er at skabe mulighed for at præsentere litteraturen på en måde der 

imødekommer elevernes horisont. Litterær kvalitet er i centrum, ikke en modsætning 

til dette. 

JM: Det forstår jeg ikke helt. Hvilken rolle skal et princip om hensyn til svage læsere så 

spille? 

MSC: Ved at lade eleverne blive taget med på råd. De vil kunne vælge Marie 

Bregendahl i stedet for Martin Andersen Nexø. Vi kan sikre noget der bringer en fortid i 

møde med en nutid. 

JM: Fordi man vælger blandt 30 i stedet for 14? 

MSC: ja, og spredningskravene vil sikre perioderepræstation, og de 30 vil gøre 

læsningen af litteraturen bredere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Side 6/7 JM: Du siger at undersøgelserne af faldet i elevernes sproglige korrekthed ikke bygger 

på et grundigt nok grundlag. Er det sandt? Vi er mange der mener at der er sket en 

glidning. Både censorrapporter, lærererfaringer, erfaringer på universiteterne, en nylig 

undersøgelse og også fagkonsulent Nicolai Rekves indlæg i Dansknoter for nylig, 

understøtter dette syn. Og censorrapporterne er ikke blot "subjektive øjebliksbilleder" 

som I sagde i Gymnasieskolen. 

 

MSC: Det er for hurtigt at sige at det er os, lærerne der forsømmer vores arbejde. 

Censorrapporten er en reaktion på de opgaver man lige har haft, og ikke en 

undersøgelse i bredden over tid. 

 

JM: Jeg siger ikke vi forsømmer vores arbejde. Selvfølgelig er der mange årsager til 

faldet, herunder ting i folkeskolen. Men nu handlede det ikke om årsager. 

 

 

Jette Sindbjerg Martinsen: Vil give et kæmpe tak. Kanondebatten har løftet mit 

danskfag. I har gjort det muligt at se nye åbninger i stoffet 

 

Dirigent Morten Mikkelsen sendte deltagerne ud i de tre diskussionsgrupper 

 

Efter en halv times gruppedrøftelser vendte deltagerne tilbage. Dirigenten spurgte: Er 

der nogen der ikke kan godkende forpersonens beretning? 

 

Der var ingen der ikke kunne godkende beretningen som dermed var godkendt. 

 

5. Indkomne forslag  

Der var ingen forslag. 

 

6. Opstilling og valg af kandidater som er på valg til Sektionens bestyrelse og af 

suppleanter i prioriteret orden 

 

Det er første gang at der skal vælges efter de nye vedtægter hvilket betyder at 

halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. 

 

De bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg, er: Claus Petersen, Matilde Malmberg, 

Anne Krogh Madsen, Jens Mann Christiansen, Maren Pilgaard, Uni Vous Ortmann 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Side 7/7 På valg er: 

Birgitte Darger, Christianshavns Gymnasium, Tine B. Graversen, VUC København Syd, 

Christina Holst, Helsinge Gymnasium, Miriam Kruse, Køge Gymnasium, Birgitte Rye 

Lund, Silkeborg Gymnasium, Lotte Prætorius, Hasseris Gymnasium. 

 

Nye blandt de seks er Tine, Christina, Birgitte Rye 

Alle 6 blev valgt ind i bestyrelsen for to år. 

 

Suppleanter: Bestyrelsen indstiller antallet til to suppleanter og valgt er 

Nina Munck (KVUC) og Michael Møller (Mulernes legatskole) 

Suppleanterne er valgt for 1 år. 

 

7. Eventuelt  

 

Nina Munck takkede Mischa for sit store arbejde i de tre år hun har været forperson. 

(Takkeordene vil blive trykt i Dansknoter 4) 

 

Sanne Zillo Rokamp, redaktør på Dansklærerforeningens Forlag for 

ungdomsuddannelserne, fortalte kort om sit arbejde som redaktør og om forlagets nye 

bogserie: Forløbsbøgerne.  

 

Dirigenten foreslår at generalforsamlingen næste år får et kvarter mere  

 


