Årsberetning 2020
Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux, eud

Årets gang – et overordnet blik
2020 har også i bestyrelsesarbejdet været præget af corona. Vi nåede at holde et enkelt møde i den
nye bestyrelse, der konstituerede sig før jul, før landet blev lukket ned. Derefter måtte de
efterfølgende tre møder afholdes virtuelt. Her har vi trods nye, grønne kræfter og manglende faceto-face-møder formået at få sat gang i noget kursusplanlægning, ligesom vi også har arbejdet med
årsmødeplanlægningen og vedtægtsændringer.
I januar blev vi i forlængelse af følgeforskningen på SDU ift. reformens implementering af
Gymnasieskolen bedt om at give vores besyv med om grundforløbet. Vi fik bl.a. påpeget, at der ofte
ligger et stort arbejde i grundforløbet med fokus på det sociale og trivsel, og at det kan have
betydning for, at man ikke får gjort det vigtige arbejde ordentligt og grundigt nok ved opstarten i
studieretningerne. Ligeledes fremdrog vi, at intentionen med styrkelsen af elevernes skriftlighed er
god, men at den er svær at honorere ude på skolerne pga. besparelserne, så der ofte ikke er tid nok
til at give eleverne den fornødne evaluering. Vi fremhævede også den problematik, der kan være i,
at SO-forløbene på htx ikke indgår som eksamensgrundlag til SOP-eksamen. Man kan læse mere her:
https://gymnasieskolen.dk/laerere-manglende-tid-kan-goere-reformen-til-et-flop (16/1 2020)
https://gymnasieskolen.dk/tre-aar-med-grundforloebet-svaert-faa-oeje-paa-succesen (3/2 2020)
Derudover har vi været med til sammen med blandt andre G-sektionen (stx/hf) at henvende os til
STUK med ønske om, at den justerede læreplan i almen sprogforståelse (hhx, stx) først bliver
obligatorisk at anvende fra og med skoleåret 2021/22 for at undgå, at lærerne vil skulle ændre
allerede planlagte forløb med meget kort varsel (høringsfasen blev først afsluttet 26. juni). Der blev
heldigvis lyttet til os.
Som en følge af corona-nedlukningen har vi også drøftet det virtuelle danskfag og i samarbejde med
G-sektionen (stx og hf) skrev vi en fælles leder til Dansknoter 2020/2 med titlen “Danskfaget i en
covid-tid” og fordele og ulemper ved den virtuelle undervisning i netop danskfaget. I forlængelse
deraf blev vi inviteret til et møde med Danske Gymnasiers bestyrelse med landets rektorer for bl.a.
at drøfte faren ved en evt. spareøvelse i forlængelse af corona-nedlukningen. Så vi bliver både hørt
og læst derude, hvilket jo er positivt.
Ift. vores forslag til vedtægtsændringer er det væsentligste, at vi fremadrettet i sektionen ønsker at
afholde valg til bestyrelsen hvert år i stedet for hvert andet, og at titlerne ændres til forperson og
næstforperson. De fleste forslag lægger sig op ad G-sektionens vedtægtsændringer, der har været
gennemset af advokat, og vores kommende vedtægter vil derfor følge den samme opbygning som
deres. Vedtægtsændringerne skal indstilles til godkendelse på repræsentantskabsmødet i
Sønderborg d. 31/10, inden de forhåbentlig kan vedtages på repræsentantskabsmødet i foråret
2021.

Vi har på vores møder fortsat haft fokus på mål og visioner for dansk efter reformen og løbende
drøftet såvel det faglige og det mere fagpolitiske. Vores bestyrelse repræsenterer hhx, htx, eux og
eud, og vores medlemmers interesser er således brede, hvilket bestyrelsesarbejdet naturligvis bærer
præg af. Igen i denne bestyrelsesperiode har eud dog ikke været repræsenteret ved et medlem.
I Dansklærerforeningen har vi mulighed for at diskutere danskfaget på tværs af uddannelserne fra
grundskolen, over læreruddannerne til ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt, at vi har samtaler om
danskfaget på tværs af sektionerne, fordi det er det helt specielle ved vores forening, og det er her,
vi kan debattere, hvad danskfaget er – i 2020 såvel som i fremtiden.
Desværre måtte vi år aflyse internatkurset ‘Homo Economicus’ i marts, der jo netop var blevet til på
opfordring af medlemmers deltagelse på årsmødet 2018. Heldigvis har det fået delvist liv i vores
skolebaserede kursus, som Bjarne har stået bag og selv er oplægsholder på sammen med Mikkel
Guldhammer Sparsø, der er forfatter til bogen Takter til tiden (2017) fra Dansklærerforeningens
Forlag. 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 et kursus om skriftlighed og votering ved den skriftlige eksamen, som der har
været efterspørgsel efter på Facebook. På eux har vi tidligere arrangeret netværksmøder, men vi har
i år ikke haft mulighed for dette. Her er der dog også noget på vej.
E-sektionens arbejde
Tal
E-sektionen omfatter pr. 30. juni 2020 320 medlemmer. Det er en nedgang på 6 medlemmer ift.
sidste år. Vi ligger stadig stabilt og over 300 medlemmer, hvad vi vurderer som godt. Men der er
plads til endnu flere – så spred gerne det glade budskab. Skriv til os, hvis der er noget, vi har overset,
eller hvis du vil være med fx i et underudvalg eller netværksgruppe om eux eller eud. Et sted, vi fra
bestyrelsens side altid glæder os til at komme og møde nye medlemmer, er på det fagdidaktiske
kursus, hvor vi igen i år har Carsten til at præsentere foreningen og sektionen.
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. Vi vil rigtig gerne have gang i flere
mindre kurser og budgetterer derfor med plads til udviklingsarbejde.
Se videre om medlemmer og økonomi nederst.
Sammensætning og områder/udvalg 2020
Bestyrelsen for Dansklærerforeningens E-sektion konstituerede sig kort før jul for perioden 20202022. Bestyrelsen består af otte engagerede dansklærere, der laver et godt stykke frivilligt arbejde.
Bestyrelsen arbejder via Dansklærerforeningens Fællesbestyrelse og på repræsentantskabsmøderne
tæt sammen med den øvrige forening – og er endvidere løbende i kontakt med
Dansklærerforeningens G-sektion om konkrete fælles indsatsområder – fx årsmødet. Vi mødes firefem gange årligt, men har flere mindre arbejdende udvalg, netværksmøder og til tider en livlig
mailkorrespondance. Se de overordnede bestyrelsesposter og udvalg her:
Forperson: Ditte Eberth Timmermann
Næstforperson: Christina Reeder Ryborg Jørgensen
Økonomiansvarlig: Henning Nyeholm

Repræsentant for eux: Christina Reeder Ryborg Jørgensen
Repræsentant i PS: Lise Fuur Andersen
Repræsentanter i Fagligt Forum: Ditte Eberth Timmermann & Lise Fuur Andersen
Medlem af Dansknoters redaktion: Ditte Eberth Timmermann
Præsentation af foreningen på Fagdidaktisk kursus: Carsten Ullum
Bogudvalg: Christina Reeder Ryborg Jørgensen
Kurser
Dansklærerforeningens E-sektion planlægger som udgangspunkt årligt:
• Årsmødekurset (sammen med G)
• Et kursus med fokus på ønsker/behov inden for sektionen (evt. internatkursus)
• Netværksmøder i eux-regi
• Et skolebaseret kursus med fokus på områder inden for vores sektion
Vi har som regel god opbakning til vores kurser og vil som nævnt have øget fokus på at udbyde
kurser og afholde netværksmøder. Det er samtidig vigtigt, at ledelserne støtter, at lærerne tager på
kurser. Derfor er vi også medunderskrivere på et brev til rektorerne fra foreningen, der
argumenterer for, hvorfor de skal sende deres lærere på kurser i de faglige foreninger.
Vi har i de sidste år i Dansklærerforeningens G- og E-sektion forsøgt os med at producere vlogoptagelser. Det er hensigten at supplere disse med undervisningsforløb og vlogs på hjemmesidens
medlemssider.
Årsmøde-kurset
Årsmøde-kurset 2019 afholdt vi i Aalborg med titlen ”Virkelighedsopfattelser – møder mellem
mennesker og teknologi”. Her var blandt andet forskningsbaserede oplæg om fake news,
fremtidsscenarier i litteraturen og science fiction-film. Forfatteren Olga Ravn fortalte om at skrive
science fiction, Lone Hørslev og Uhørt opførte sange fra Alt er data og årets forfattersamtale var
med Peter Adolphsen, der blandt andet læste op af Små historier 3, der udkom i foråret 2020. Vi fik i
den forbindelse produceret videomateriale fra samtalen, som medlemmerne kan finde på
foreningens hjemmeside. Deltagerne kunne vælge workshops om blandt andet sprog på sociale
medier, om brugen af computerspil i dansk og historie og om udgivelsen Grænseløs? Menneske,
teknologi, fremtid fra Dansklærerforeningens forlag.
Årsmøde-kurserne, som E-sektionen arrangerer sammen med G-sektionen afholdes rundt omkring i
landet og med aktiv inddragelse af stedet. Vi bestræber os på at tage aktuelle emner op og belyse
disse fra forskellige forskningsbaserede og også kreative vinkler, således at dansklærere ved de
forskellige skoleformer og studieretninger alle kan få både noget inspiration og konkret materiale
med hjem.
Årsmødet i år er her på Kellers Park med titlen ”Engagér dig! Den sociale vending og det politiskes
genkomst.”

Fokus eux
Vi har gennem de senere år arrangeret netværksmøder for dansklærere i eux. Fagkonsulenten er en
meget efterspurgt deltager på disse møder, fordi lærerne er noget frustrerede over
elevforudsætning, manglende sammenhæng i grundforløb og det videre forløb o.a. Vi håber på, vi
får mulighed for at holde et sådant møde i 2021, - med eller uden fagkonsulent.
Vi arbejder pt. på en større afdækning af vores eux-medlemmers nuværende behov - de er nemlig
mange og vidt forskellige alt efter uddannelse (teknisk/merkantil) og niveau
(grundforløb/hovedforløb/studieår). Vi vil derfor snarest efter årsmødet udsende et spørgeskema til
de kontakter, vi på nuværende tidspunkt har, samt til EUX-gruppen på facebook. Hvis nogle af jer er
interesserede i at modtage dette spørgeskema samt yderligere informationer og tilbud herefter,
bedes I henvende jer til Christina med en kontaktmulighed i løbet af de næste dage; så kommer I på
vores udsendelsesliste.
Vi har desuden planer om et (evt. virtuelt) netværksmøde i foråret i et mindre format og i
forlængelse af vores spørgeskema, ligesom vi meget gerne vil barsle med et genkommende årligt
møde/kursus i september 2021.
Idéerne til et sådant møde/kursus spænder vidt - som behovene - fra et startkit til den helt nye euxlærer til arbejdet med den faglige toning og/eller værklæsning, ganske som vi har diskuteret behovet
for en grundbog, der imødekommer det vilkår, at eleverne på eux er i skole mere massivt i nogle
perioder, der så efterfølges af andre perioder med lange pauser i undervisningen.
Kommende kurser
Vi planlægger et voteringskursus for undervisere på htx og teknisk eux med fokus på genrerne kronik
og analyse, vurdering og diskussion. Vi sigter efter en dato i foråret 2021 et sted centralt i landet.
Skolebaserede kurser
Dansklærerforeningens skolebaserede kurser for gymnasierne giver faggruppen mulighed for at
deltage i et fælles kursus på skolen, der inspirerer til at arbejde med nye emner – eller kendte emner
på nye måder. Der udbydes hvert år omkring otte kurser, der som regel indeholder to oplæg
tilknyttet et særligt emne. Skolerne har mulighed for at vælge begge oplæg – eller det ene af
oplæggene til det givne emne. Vi håber, at I ude på skolerne er opmærksomme på disse gode kurser,
der afvikles i foråret.
E-sektionen bidrog med et kursus til sidste efterårets katalog over de skolebaserede kurser, der altid
afvikles i foråret, nemlig kurset ”Grænseløs?” om menneske og teknologi i dansk litteratur og anden
fiktion samt halvdagskurset ‘Faglig gaming’. Kurset om Grænseløs? fik en kort turné pga. corona,
men nu udbyder vi så kurset ”Homo Economicus”, hvilket I skal være opmærksomme på, at I kan
booke frem til d. 2. november 2020.
De skolebaserede kursers program planlægges og administreres af Nina Sofie Llorente Munck og
Nynke Genee fra G-sektionen, og så bidrager vi med at planlægge et kursus fra E-sektionen for at
tilgodese ønsker og behov fra vores område.
Dette års skolebaserede kurser kan ses her: https://dansklf.dk/skolebaseredekurser

Dansknoter
Dansknoters fire numre i 2020 har haft temaerne/titlerne ”Læsning”, “Sport”, ”Vi lytter”, og til
december hedder nummeret ”Engager dig!”, et temanummer om årsmødet. Temaerne for 2021
begynder også at tage form og arbejdstitlerne er ”Det nære”, ”Kanonlæsning i nyt lys”,
”Sprognormer” og ”20erne genbesøgt fra 20erne”. Det er redaktionens ambition at bringe et
relevant og aktuelt udsnit af de temaer og tekster inden for medier, litteratur og sprog, der afspejler
et bredt danskfag og fascinerer os som undervisere.
Dansknoter er et tidsskrift, hvor universitetsforskning, formidling og kravet om rettidigt anvendelige
tekster (typisk mandag morgen) helst skal gå hånd i hånd. For fortsat at være et tidsskrift, der
tiltrækker et bredt kollektiv af forfattere, tilbyder Dansknoter fagfællebedømmelse til de forfattere
fra forskningsverdenen, der ønsker det. Vi er meget glade for at kunne tiltrække forfattere fra både
universiteterne og gymnasieverdenen, og vi er i den lykkelige situation, at vi modtager mange
bidrag. Variation og forskellighed i artiklerne repræsenterer netop danskfagets mangfoldige indhold
og mangeartede perspektiver.
I 2020 har vi bragt en række anmeldelser, idet vi har tilknyttet et lille korps af skarpe og læsestærke
anmeldere. Den faste sektion med praksisnære indlæg fra undervisningen har fået øget fokus i 2020
under den nye titel ”Dansk takeaway”. Det er praksisnære nedslag i undervisningen nu og her, ofte
med forslag til skriftlighed, tematikker, materialevalg, forløb o.lign. lige til at bruge. Vi har ligeledes
sektionen “Forskerinterview”, hvor vi bringer nyt fra forskningens verden. Redaktørerne på
sproget.dk skriver i hvert nummer af Dansknoter en klumme til oplysning og inspiration, typisk om et
sprogligt hjørne af det givne nummers tema. Fagkonsulenterne har også haft mulighed for at bidrage
til årets numre. Derudover har vi stadig ”Teksten i midten” som fast indlæg fra aktuelle forfattere. I
2020 har det været Forfatterskolens elever, som har bidraget.
I 2020 har Birgitte Darger overtaget posten som ansvarshavende fra Anne Mette Finderup & Ditte
Eberth Timmermann. I redaktionen har i 2019-2020 desuden siddet Kurt Christensen, Lisa Kaas,
Birgitte Elkjær Lamb, Jette Sindbjerg Martinsen, Marie Gerner-Smidt, Kristoffer Kildelund, Karen
Wagner, Anne Mette Finderup og Ditte Eberth Timmermann. Kurt Christensen og Lisa Kaas sørger
som billedredaktører på Dansknoter for at sikre et højt niveau på billedsiden – i 2020 med
kunstnerne som Lisa Lach-Nielsen, Lars Møller og Maria Lau Krogh. I 2020 udtræder Anne Mette
Finderup, Kurt Christensen og Lisa Kaas af redaktionen. Fra bestyrelsen indtræder Anne Krogh
Madsen, og desuden suppleres der med Line Arlien-Søborg, Anne Mari Borchert og Jacob Kjærgaard.
Vi siger de afgående redaktionsmedlemmer en stor tak for deres indsats gennem årene.
Udgivelser
Redaktør på udgivelser til ungdomsuddannelserne Helle Juhl Lassen stopper som redaktør og vender
tilbage til underviserjob i Roskilde, og vi har i stedet fået ansat Louise Klinke Øhrstrøm her pr. 1/10,
der til nu har været ansat på hhx i Lyngby, så vi kan i E-sektionen glæde os over, at vi har fået en
redaktør med erfaring inden for vores uddannelser. Vi ser meget frem til samarbejdet med Louise og
takker Helle for det sidste års samarbejde.
I det forgangne år har der på Dansklærerforeningens forlag været arbejdet hårdt på at skabe to
fyldige og varierede bogpakker, der kommer godt rundt i faget. Husk både vi i sektionen og vores
redaktør meget gerne modtager forslag til udgivelser og undervisningsmateriale.

Efterårets bogpakke indeholdt:
•
•
•

Johannes Fibiger: Den litterære virkelighed
Magnus Riisager: Rap – Rim, rytme, reaktion
Simona Zetterberg Gjerlevsen, Jan Maintz og Henrik Skov Nielsen: FIKTIONALITET. i litteratur,
sprog og medier

Forårets bogpakke indeholdt:
•
•
•

Sune Weile og Jan Aasbjerg Petersen: Del din viden. Faglig formidling i dansk
Mette Moltesen og Dorrit Færk Møller: Mesterfortællinger. Blichers noveller som
værklæsning
Lars Stubbe Arndal: Stillege. Træn din personlige stemme

Husk at man som medlem af Dansklærerforeningen i en tidsbegrænset periode har mulighed for at
forudbestille de nye udgivelser fra Dansklærerforeningens Forlag med 60% rabat. Man
sammensætter selv sin bogpakke, og kan derfor vælge om man vil købe en, flere eller alle de nye
udgivelser (dog kun et eksemplar af hver titel). Hvis man ønsker at modtage de nye bogpakker uden
at skulle bestille hver gang, de udkommer, kan man tilmelde dig "Automatisk bogpakke". Læs mere
her: https://dansklf.dk/bogpakke

Uni-netværk
Dansklærerforeningens G- og E-sektion deltager i UNIGYM-netværket, der er et samarbejde mellem
repræsentanter fra universiteterne, fagkonsulenterne og os. Der holdes møde en gang årligt. I år
blev der afholdt møde på KU d. 2/3 2020. Repræsentanter fra KU, AU, og SDU deltog sammen med
repræsentanter fra Dansklærerforeningens G- og E-sektion. E-sektionen var repræsenteret af
Carsten Ullum og Ditte Eberth Timmermann. Næste UNIGYM-netværksmøde afholdes den første
mandag i marts 2021.
PS
I PS (Pædagogisk Samarbejdsudvalg) under GL mødes medlemmer af bestyrelserne for de faglige
foreninger. Der plejer at være 2-3 møder om året i GL’s hus, hvor fag og faglige problemstillinger
fælles for og på tværs af fag og gymnasieretninger drøftes. På de seneste møder har vi været
optaget af overenskomst 2019 og den nye gymnasiereform. Forårsmødet 2020 blev aflyst på grund
af Corona-situationen. Næste møde er berammet til 19. oktober.
Fagligt Forum
Fagligt Forum er et samarbejde mellem medlemmer af bestyrelserne i de faglige foreninger,
fagkonsulenter, opgavekommission, STUK og de nordiske institutter. På de sidste stormøder har
flerfaglige fokusområder fra lærerplanerne været drøftet, fx innovation. Der skulle have været
afholdt møde i november 2020, men det er aflyst/flyttet på grund af Corona-situationen.

Medlemsstatus og økonomi
E-sektionen har gennem de seneste år oplevet flot fremgang i medlemstilslutningen dog med en
nedadgående tendens i perioden fra 2019 til 2020, hvor tilbagegangen udgjorde 19 (6%) af
medlemmerne.
Medlemmerne af E fordeler sig mellem de forskellige medlemskategorier pr. 31. august 2020 som
følger (antal medlemmer):
Økonomien for E-sektionen estimeres til at udvikle sig som følger for hele år 2020 (kr. 1.000):

Estimat pr. 31. august
2020

Estimat
2020

Budget
2020

Forskel

Forskel
%

Aktuel
2019

Forskel

Kontingentindtægter

151

147

4

3

150

1

Markedsføring

-8

- 25

17

- 67

Møder og udvalg

- 29

- 64

35

- 54

- 33

3

-10

Øvrige omkostninger

- 19

- 21

2

- 11

- 20

1

-4

-1

1

- 67

Tidsskrifter

Forskel
%

-8

-1

1

- 66

Omkostninger i alt

- 57

- 111

54

- 49

- 53

-4

7

Resultat

94

36

58

162

97

-3

-3

Resultat for E-sektionen for hele år 2020 forventes at udgøre kr. 94.000,-, hvilket er en fremgang i
forhold til budgettet på kr. 58.000,- primært grundet besparelse på møder og udvalg samt og
sekundært fra ikke anvendte midler til markedsføring. I forhold til de aktuelle tal fra år 2019 ses en
tilbagegang på kr. 3.000,- (3 %) væsentligt grundet øgede omkostninger til markedsføring.
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