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  SEKTIONEN HHX, HTX, EUX OG EUD 

Referat af generalforsamling 
Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud 
6. oktober 2022 på Comwell Rebild. 
 
Velkomst ved forperson Ditte Eberth Timmermann: Tusind tak for fremmødet. 
 
1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen har indstillet Anne Haugaard Thomsen. Det godkendes af medlemmerne. Anne Haugaard 

Thomsen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt efter vedtægterne. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere  

Bestyrelsen har indstillet Annette Düring som referent, hvilket godkendes. Bestyrelsen har spurgt Bjarne 

Ove Hansen og Christina Ryborg Jørgensen, om de vil være stemmetæller, hvilket godkendes. 

 

3. Forpersonens beretning til godkendelse, herunder underudvalg og kassererens beretning  

Forperson Ditte Eberth Timmermann henviser til, at årsberetningen forefindes i sin fulde længde på 

hjemmesiden, ligesom den forud for generalforsamlingen er sendt til medlemmer i E-sektionen. 

Årsberetningen fremlægges af forperson, kasserer og underudvalg. 

 

E-sektionen er en del af Dansklærerforeningen sammen med de tre andre F, G og L. E-sektionen 

repræsenterer hhx, htx, eux og eud, det er en bred flok, og det bærer bestyrelsesarbejdet præg af. Vi har 

ikke en repræsentant fra eud, og medlemmer opfordres til at henvise i netværket – evt. blot som en 

ressourceperson for bestyrelsen. Bestyrelsen består af følgende personer med tilhørende ansvar/udvalg 

m.m. Dertil kommer en lang række ekstra-opgaver, som bestyrelsesmedlemmerne løbende melder sig til: 

• Ditte Eberth Timmermann: Forperson, Dansknoter, Fagligt Forum, foreningens fællesbestyrelse, 

aftagerpanelet på HUM-NorS, Referencegruppen Center for Gymnasieforskning SDU, 

skolebaserede kurser, styregruppe på Litteratursidens projekt 

• Christina Reeder Ryborg Jørgensen: Næstforperson, Husets bestyrelse, Nordspråk 

• Henning Nyegaard Holm: Kasserer, kurser, eux-netværket, repræsentant i PS 

• Carsten Ullum: Kurser, præsentation af foreningen på Fagdidaktisk kursus, tovholder UniGym-

netværket 

• Bjarne Ove Hansen: Kurser, årsmødekurset 

• Anne Haugaard Thomsen: Kurser 

• Annette Düring: Kurser, Fagligt forum, styregruppe på Litteratursidens projekt  

• Astrid Hellerup Madsen: Eux-netværket, årsmødekurset, Dansknoter 

 

Vi har på kursusfronten siden sidste års generalforsamling planlagt og afholdt/afholder: 

• Årsmødekurset (sammen med G-sektionen)  

• To online voteringskurser for hhx/eux merkantil og htx/eux teknisk  

• Eux-netværksmøder 

• Et skolebaseret kursus med fokus på områder inden for vores sektion 
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Vi har som regel god opbakning til vores kurser. Samtidig er det vigtigt, at ledelserne støtter, at lærerne 

tager på kurser, og derfor sender vi hvert år op til sommerferien sammen med G-sektionen et brev til 

rektorerne, der argumenterer for, hvorfor de skal sende deres lærere på kurser i de faglige foreninger. 
Vi budgetterer fortsat med midler til udvikling for at imødekomme, hvad der måtte være af ønsker på de 

mange uddannelsesretninger, vi varetager i E-sektionen – så sig endelig til og kom med forslag. På bedding 

er igen voteringskurser og eux-netværksmøder. 

 
Årets bestyrelsesarbejde har været præget af faglige diskussioner, kursusarbejde, vedtægtsændringer, og så 

har vi sammen med G-sektionen brugt en del tid på kanondebatten og den velbesøgte høring, der fandt 

sted i Landstingssalen d. 30. marts 2022. Først d. 15. september vedtog Børne- og Undervisningsudvalget en 

høringsberetning, der opfordrer ministeren til at nedsætte et udvalg. Udvalgets opfordring støttes af et 

stort flertal bestående af S, V, SF, RV, EL, KF og FG. Det interessante er så nu, hvad der kommer til at ske 

efter folketingsvalget. Vi samler alt om sagen på foreningens hjemmeside under ”kanon til diskussion”, og vi 

ved, at flere kolleger har anvendt flere af indlæggene og også klip fra selve høringen i deres undervisning i fx 

diskursteori – godt at vide at det også kan gøre gavn den vej. 

 
Repræsentanter fra Dansk Sprog og Litteraturselskab deltog i høringen og har efterfølgende henvendt sig 

til os i forlængelse af vores foreslåede bruttoliste. De vil gerne understøtte arbejdet ved at lave de rette 

udgivelser til brug i gymnasiet. Litteratursiden.dk har ligeledes i forlængelse af høringen henvendt sig 

angående deltagelse i en styregruppe i et projekt om unge og læselyst. Med projektet undersøges, hvordan 

Litteratursiden kan inspirere unge til at læse mere og fastholde læsningen. Der laves en forundersøgelse 

med fokusgruppeinterviews med unge i alderen 16-25 år med henblik på at finde ud af, gennem hvilke 

platforme og digitale formater, de unge bedst nås. Annette Düring og Ditte Eberth Timmermann er sammen 

med Uni V. Ortmann fra G-bestyrelsen med i styregruppen. 

 

Vi bliver i det hele taget løbende kontaktet om vores holdninger til forskellige aspekter af og perspektiver i 

danskfaget. I det forgangne år har vi ud over de forskellige indlæg i kanondebatten udtalt os om 

internetforbuddet ved skriftlig eksamen, der trådte i kraft i 2019, elevers oplevelse af mundtlig eksamen, og 

hvad vi tænker, at den eksamensform kan, og senest sproglig korrekthed i skriftlige produkter. 

 

F-sektionen har som beskrevet på vores generalforsamling sidste år ønsket forandringer i foreningens 

overordnede struktur, og det er en lidt langstrakt proces, men der er nu stillet forslag om ændringer i 

foreningens fælles vedtægter. Processen med at bearbejde og justere det forslag, folkeskolelærerne (F) har 

stillet, har været lang og har krævet en del ressourcer – både fra sektionernes bestyrelser, og økonomisk i 

form af advokatbistand. Arbejdet er endt med et forslag til de fælles vedtægter, hvor der er enighed mellem 

de 4 sektioner på nær spørgsmålet om, hvad der sker, hvis der ved et forslag i foreningens 

repræsentantskab opstår stemmelighed. I et sådant tilfælde ønsker bestyrelsen for F-sektionen at indføre 

stemmevægt ud fra sektionernes størrelse. Sektionen for læreruddannelsen (L) bakker op om dette forslag. 

Eftersom F-sektionen har ca. dobbelt så mange medlemmer som den næststørste sektion (G), vil F-

sektionen med dette forslag få det sidste ord i tilfælde af uenigheder. G-sektionen er imod dette forslag og 

ønsker i stedet en model, der indebærer lodtrækning. Fra E-bestyrelsens side kan vi se pointer i begge 

forslag, men vi er først og fremmest optaget af at sikre et godt samarbejdsmiljø mellem de forskellige 
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sektioner. Vi vil jer bede medlemmer om at holde øje med en indkaldelse til en ekstraordinær 

generalforsamling for den samlede forening inden for den nærmeste tid eller til den ordinære 

generalforsamling for den fælles forening i foråret. Forslagene til nye vedtægter vil komme til afstemning 

her. Datoen er ikke fastlagt endnu. 

 
E-sektionen omfatter pr. 30. september 321 medlemmer. Vi ligger stabilt på godt 300 medlemmer, men der 

er plads til endnu flere – så spred gerne det glade budskab. Vi har en lille økonomi i det større 

foreningsregnskab. Vores udgifter går primært til transport, mødeaktivitet i E-sektionen, på tværs og i 

samarbejde med andre og til Dansknoter. Vi vil gerne have gang i flere mindre kurser og budgetterer derfor 

med plads til udviklingsarbejde. Resultat for E-sektionen for hele år 2022 forventes at udgøre tkr. 85. Dette 

er en fremgang i forhold til budgettet på tkr. 21 (33 %) primært grundet besparelse på bestyrelsesarbejde 

og sekundært på markedsføring, som dog imødegås af reducerede kontingentindtægter. I forhold til de 

aktuelle tal fra år 2021 ses en lille tilbagegang i resultatet på tkr. 2 (2 %). I 2022 er kursusaktiviteten 

stigende efter perioden med Coronavirus. Indtil videre har E-sektionen afviklet 2 kurser med 59 deltagere, 

som har generet et resultat på tkr. 8.  

 
Derudover får redaktør Sanne Rokamp mulighed for en præsentation af de kommende udgivelser, 

modulplaner på hjemmesiden og orientering om bogpakken fra DLF – herunder næste bogpakke. 

 

Derefter blev årsberetningen godkendt. 

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne:  

Der er ikke indkomne forslag, men Anne Haugaard Thomasen spørger blandt medlemmerne, om der er 

kommentarer, forslag, spørgsmål eller andet fra de fremmødte medlemmer.  

 

Spørgsmål fra medlem: ”Jeg vil gerne bakke op om, at vi i E forholder os afventende ift. de større sektioner F 

og G. Det er fornuftigt, når vi er så små. Men hvordan stiller G-sektionen sig til vedtægtsændringerne 

(stemmevægt eller lodtrækning)?  

 

Henning: Vi arbejder i både G og E mod enighed og hen mod ét vedtægtsforslag, da det er et fælles projekt.  

 

Ditte: Det har været en langstrakt proces med inddragelse af en advokat. Vi vil E gerne opfordre jer til at 

hold øje med en evt. indkaldelse til ekstraordinær GF. 

 

5. Opstilling og valg af kandidater, som er på valg, til sektionens bestyrelse og af suppleanter i prioriteret 

orden.  

I overensstemmelse med E-sektionens nye vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg. Astrid Hellerup 

Madsen, Bjarne Ove Hansen, Henning Nyegaard Holm og Carsten Ullum er på valg, og de ønsker alle fire 

genvalg – Astrid stiller dog op som suppleant frem for menigt bestyrelsesmedlem. Bjarke Fredskild 

Pedersen har meldt sit kandidatur til E-sektionen, da han er skiftet til at undervise på en htx. Han vælges ind 

i bestyrelsen for de kommende to år sammen med Bjarne Ove Hansen, Henning Nyegaard Holm og Carsten 

Ullum.  
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Astrid Hellerup Madsen vælges ind som suppleant sammen med Lise Fuur Andersen og Anne Fogtmann 

Madsen, der begge ønsker at genopstille som suppleanter. Således udvides antallet af suppleanter til tre. 

Deres rækkefølge besluttes på det konstituerende møde, der finder sted tirsdag d. 25. oktober kl. 19.30-

21.00. 

 

6. Eventuelt 

Vi beslutter at køre punktet som en drøftelse af bl.a. idéer til medlemshvervning, kurser og evt. udgivelser. 

Herunder gengives input og spørgsmål fra de fremmødte medlemmer. 

 

Medlem: ”HTX føler sig ikke set af og inkluderet i Dansklærerforeningen, fx i forhold til skriftlighed og 

’toning’, hvor fx naturvidenskab og teknologi fylder meget. I sektionen for stx og hf er der fokus på alle de 

skriftlige genrer, og der afholdes en stor skriftlighedskonference. Derfor vil mine kolleger på htx fx ikke 

melde sig ind. Det er mere for os blandt udgivelserne fra Systime”. 

 

Medlem:  ”Vi er alle medlemmer på htx i Randers, og det er der tradition for, og vi er glade for bøgerne. Vi 

anvender også Systimes udgivelser” 

 

Ditte spørger om folk har modtaget mail fra Dansklærerforeningens Hus med årsberetningen. Hvis ikke, kan 

det nemlig tyde på, at man måske er opført forkert som medlem, fx under G, og at man så ikke modtager de 

informationer, der er specifikt målrettet E-sektionens medlemmer. 

 

Medlem: ”Jeg har ikke modtaget den mail. Jeg er vist opført under G, fordi jeg har undervist på VUC 

tidligere”.  

 

Ditte vil indsamle mailadresse på de medlemmer, hvor det kan være tilfældet, og ellers kan man kontakte 

administrationen på dansklf@dansklf.dk for at blive overflyttet til E-sektionen. 

 

Medlem: ”For at få flere ind i foreningen vil jeg mene, at det handler om faglig identitet. Vi må også bare 

udvise solidaritet, og I gør jo et stort arbejde” 

 

Medlem: ”Der er på en måde ikke behov for medlemskab, da skolen jo betaler årsmødet. uanset om man er 

medlem eller ej, og med Systime kan man alligevel tilgå alle materialer” 

 

Ditte: ”Det er bl.a. derfor vi sender brevet til rektorerne ude på skolerne, så de er orienterede om, hvad vi 

laver til medlemmerne” 

 

Medlem: ”Der er stor forskel på fagkonsulenternes input vedr. vejledninger til de forskellige 

gymnasieretninger, fx vejledning til opgavetyper. Jeg har en forhåbning om, at Sara Krogh vil bidrage mere 

til dette” 

 

Bjarne: ”Der er noget på vej fra Dansklærerforeningen/forlaget: Forløb til undervisningen med 

didaktisering” 

mailto:dansklf@dansklf.dk
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Ditte: ”Vi kan næppe i bestyrelsen ”trække det hele” ift. både kursus- og udgivelsesønsker til alle vores 

forskellige uddannelser, for vi er jo kun 8 frivillige til at dække de forskellige behov. Vi har et godt 

samarbejde med Sara Krogh – også om FiP-møderne. Det er hende og opgavekommissionerne, der laver 

vejledningerne. Det vil være godt, hvis medlemmer fx kan byde ind som ressourcepersoner, som fx 

forfattere på udgivelser eller som medplanlæggere af netværksmøder eller lign.” 

 

Bjarne: ”Vi har i bestyrelsen lige i dag drøftet fyraftensmøder, fx øst/vest eller måske endda endnu mere 

ude i regionerne. Er det mon noget, som folk har mulighed for at deltage i?” 

 

Medlem: ”Idéen er god, men for mig vil det være svært at finde tid til. Så vil jeg hellere tage de gode snakke 

med sin censor ved de mundtlige eksaminer og andre steder – som her på årsmødet” 

 

Medlem: ”I kommer til at placere jer mellem FIP og egne kurser ude på skolerne. Der er rigeligt, vi allerede 

SKAL deltage i” 

 

Medlem: ”I Aalborg vil universitet gerne holde oplæg for dansklærerne, men få er indtil nu mødt op på de 

udbudte kurser, så måske er fyraftensmøder ikke realistiske.” 

 

Der rundes af med en stor tak til medlemmerne for deres deltagelse og input. 

 

 

 

 

 


