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Sommerhilsen 
Stephen Hawking sagde engang, at “intelligence is the ability to adapt to change”. Jeg skal ikke kunne sige, 

om den gode Mr. Hawking havde foråret 2020 og Covid-19 i tankerne, da han udtrykte dette, men man må 

så sandelig konstatere, at vi har haft rig mulighed for at vise, hvad vi kan, når pludselige forandringer og 

lynhurtig omstilling ikke blot rammer os, men også eleverne og det samlede danske uddannelsessystem. 

I forlængelse heraf skal I alle have en kæmpe tak for jeres evne til at få rundet året af på en ordentlig måde 

både for eleverne på 1. og 2.år men i særlig grad for årets studenter. Jeg havde selv fornøjelsen af at slutte 

eksamensperioden med en mundtlig eksamen i Tønder for et htx A hold, hvor der både var en dejlig 

stemning, glade forældre og generel lettelse oven på et forår, der godt nok har været noget ud over det 

sædvanlige. 

De ændrede vilkår for årets prøveafvikling betød også, at vi var nødt til at afvikle censormødet for skriftlig 

engelsk virtuelt d.16 juni. Der var i år blot 28 skriftlige censorer, der dækkede faget på tværs af hhx, htx og 

eux. I skal også have en særlig tak for at dagen blev afviklet på en god og ordentlig måde.  

Jeg har vedhæftet eksamensevalueringen inkl. karakterstatistik på ny og gammel ordning til denne mail, 

men I kan også tilgå materialet via: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-

eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/evaluering-af-proever. 

Skoleårets sidste nyhedsbrev orienterer om følgende: FIP 2020 - 2021, opfølgning på diskussion om 

anvendelse af særlig terminologi i mailopgaven på hhx, ny rapport om engelskfaget, reviderede 

vejledninger, pædagogikum 2020-2021, ny mailliste samt henvisninger til gode links og rapporter samt nyt 

inspirationsmateriale om fjernundervisning under Covid-19, nye anbefalinger fra Sprogtænketanken mm. 

I ønskes alle en dejlig sommer! 

Med venlig hilsen 

Jonas Rasmussen 

Fagkonsulent 

 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Gymnasiekontoret 

Frederiksholms Kanal 26 

  

Direkte tlf.: +45 2034 3617 

E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/evaluering-af-proever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/evaluering-af-proever
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1. FIP 2020-2021 
Som allerede udmeldt, har næste års FIP-kursus fokus på reformtemaet skriftlighed samt mundtlighed, da 

man har valgt at skubbe temaet om globale kompetencer til næste. Man kan allerede nu tilmelde sig næste 

års FIP-kursus, som denne gang bliver opdelt og ser ud som følger: 

Engelsk 

Kursusnummer Fag Dato Placering 

FIP2021-26a Engelsk (hhx – vest) 13. januar Århus 
Handelsgymnasium, 
Viby 

FIP2021-26b Engelsk (hhx - øst) 14. januar Rysensteen Gymnasium 

FIP2021-26c Engelsk (htx) 3.marts Vejle Tekniske 
Gymnasium 

Almen Sprogforståelse 

FIP2021-67a AP, almen 
sprogforståelse (hhx - 
vest) 

11. november Århus 
Handelsgymnasium, 
Viby 

FIP2021-67b AP, almen 
sprogforståelse (hhx - 
øst) 

12. november Sukkertoppen 
Gymnasium 

Tilmelding: https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx 

I seneste nyhedsbrev udfyldte I spørgeskema om ønsker til kommende FIP. Jeres svar viser en stor 

tilslutning til emnet om SOP, så dette vil blive det tredje store punkt til dagen. Punktet om mundtlighed 

kommer til at have fokus på mundtlig eksamen. Jeg samarbejder i den forbindelse med den faglige forening 

om dette punkt, så vi kan få noget godt materiale fra sektoren at diskutere ud fra ift. praksis.  

Emnet om skriftlighed vil både følge op på eksamen efter første gennemløb samt have fokus på skriftlighed 

ift. den daglige undervisning. Ligeledes vil I have mulighed for at spørge ind til de nye skriftlige prøvesæt. 

Målet er, at dagene bliver orienteret mod praksis, hvor I får mulighed for at diskutere med hinanden, dele 

materiale og forhåbentlig tage en masse inspiration med tilbage til jeres egen skole og kolleger.  

Jeg opfordrer selvfølgelig til, at så mange som muligt deltager på FIP (både nye og rutinerede undervisere), 

da det er vigtigt at diskutere rammerne for faget ift. at fastholde den nationale standard på tværs af 

uddannelserne og niveauer. I år har vi desuden en unik mulighed for og forhåbentlig tid til at diskutere de 

forskellige uddannelsesprofiler mere ift. faget, så det håber jeg, at I har lyst til at bakke op om. Som 

tidligere år regner jeg med at have et program klar primo november, hvis alt går vel. 

2. Anvendelse af særlig terminologi i mailopgaven på hhx 
Ved seneste landskursus og FIP var der et ønske om at få tydeliggjort, hvad ordet ”forretningsbetingelser” 

reelt set dækker over, så orienteringen til eleverne kan gøres mere entydig. Jeg har nu haft mulighed for at 

drøfte dette med opgavekommissionen, og vi har lagt os fast på, at det ikke er meningen, at vi skal 

undervise i INCO-termer mm. Fremadrettet vil der blive tale om betalingsbetingelser med henblik på fx 

kreditperiode og mængderabat samt leveringsbetingelser med henblik på leveringstid og 

leveringsmuligheder, osv.  

https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx
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3. Ny rapport om kvalitetsudvikling, brobygning og videreudvikling – 

en behovsanalyse i faget engelsk på tværs af uddannelsessystemet 
I seneste nyhedsbrev bad jeg jer om at besvare en spørgeskemaundersøgelse som empirisk bidrag til 

ovennævnte rapport. Arbejdet er nu færdiggjort, og jeg har vedhæftet rapporten med dette nyhedsbrev. 

Det er intentionen med projektet, at rapporten kan bidrage til den fortsatte udvikling af engelskfaget og 

undervisningen i Danmark. Forfatterne til rapporten skriver følgende i deres forord: 

Rapporten består af 7 afsnit. I afsnit 1 beskrives baggrunden for projektet og projektets tilrettelæggelse, 

hvorefter der redegøres for spørgeskemaets opbygning og udsendelse samt antallet af besvarelser og 

respondenternes profil. Herefter præsenteres fire tematiske analyser af besvarelserne af spørgeskemaet i 

afsnit 2-5, som belyser henholdsvis engelskundervisningen, engelskundervisernes kompetencer og ønsker til 

faglig opkvalificering, brobygning og overgange i engelskfaget samt engelskfaget nu og i fremtiden. De 

tematiske analyser er baseret på vores analyse og fortolkning af såvel talmateriale som respondenternes 

uddybende kommentarer til spørgsmålene i spørgeskemaet. Analyseafsnittene rummer en række illustrative 

udsagn fra kommentarfelterne, som fremtræder i ikke-personhenførbar form og præsenteres i særlige 

citatbokse. Resultaterne af undersøgelsen samles og perspektiveres kort i afsnit 6, og det samlede 

spørgeskema findes som bilag i afsnit 7. 

4. Fagets vejledninger 
Revideringen af fagets vejledninger er nu færdiggjort, og de skulle gerne blive gjort tilgængelige ved 

opstarten i august. Ændringer fremgår af vejledningens forside, så I ikke skal lede efter disse i dokumentet. 

De vil som altid kunne tilgås via uvm.dk under Fag og læreplaner:                                             

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner 

5. Pædagogikum 2020-2021 
Fagdidaktisk kursus i pædagogikum finder i år sted d.14-16 september. Som det ser ud nu, så er der tilmeldt 

34 kandidater på tværs af landet, hvilket er en lille stigning ift. sidste år. Som altid ser vi frem til at møde de 

nye kandidater, og jeg håber, at I får en god opstart ude på skolerne.  

 

Til orientering er jeg næsten færdig med listen over tilsynsførende for det kommende år. Forvent, at den 

endelige allokering af kandidater meldes ud medio september, muligvis før. 

 

Til de af jer der enten fungerer som vejleder, kursusleder eller tilsynsførende, så kom der i marts ny 

vejledning til pædagogikumbekendtgørelsen, der vil være god at orientere sig i.                                                   

I kan tilgå materialet via uvm.dk:                                                                                                                       

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/paedagogikum/om-

paedagogikum  

 

OBS. Emnerne for teoretisk pædagogikum 2020-2021 meldes ud i august. 

 

 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/paedagogikum/om-paedagogikum
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/paedagogikum/om-paedagogikum
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Relevant materiale at orientere sig i, hvis man er tilknyttet pædagogikum enten som kandidat, vejleder, 

kursusleder, o. lign.: 

 

- Om teoretisk pædagogikum 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum/om_teoretisk_

paedagogikum/studieordning 

 

- Kalender for Pædagogikum 2020-2021 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum/kalender 

 

- Studieordning:  

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum/om_teoretisk_

paedagogikum/studieordning 

 

- Guide til underviserne i teoretisk pædagogikum 2019-2020: 

https://nextcloud.sdu.dk/index.php/s/a3yKzyiMSGccWn4#pdfviewer 

6. Ny mailliste 
Som tidligere meldt ud, så er jeg ved at færdiggøre den nuværende mailliste, da mange af jer 

tilsyneladende ikke modtager nyhedsbreve, selvom I er på listen. Jeg kan forstå, at dette bl.a. kan skyldes 

opdaterede spamfiltre på skolerne, skift af skolenavne, nye initialer, o. lign.  

Ved denne opdatering bliver det muligt at dele listen op i skoleformer, så fremtidige mails kan målrettes 

yderligere. Derudover ønsker jeg også et overblik over, hvem der er faggruppeledere ude på skolerne, så 

det er en god anledning til at gennemføre dette. 

I forlængelse af ovenstående bedes I udfylde følgende link: https://forms.gle/pi5GmCAEkcnHbN6y6 

VIGTIGT! Jeg vil begynde at bruge den nye liste efter sommerferien, så venligst udfyld linket snarest 

muligt, og underret gerne nye kolleger herom. Jeg orienterer ikke yderligere om denne ændring. 

  

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum/om_teoretisk_paedagogikum/studieordning
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum/om_teoretisk_paedagogikum/studieordning
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum/kalender
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum/om_teoretisk_paedagogikum/studieordning
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum/om_teoretisk_paedagogikum/studieordning
https://nextcloud.sdu.dk/index.php/s/a3yKzyiMSGccWn4#pdfviewer
https://forms.gle/pi5GmCAEkcnHbN6y6
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7. Gode links og rapporter 
 

 Lov om gymnasiale uddannelser 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370 

 

 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser 

 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/497 

 

 Vejledninger til lov og bekendtgørelse (inkl. fagbilag til beskrivelse af reformtemaerne) 

 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag 

 

 Læreplaner og vejledninger, 2017 

 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017 

 

 Regler om prøver og eksamen 

 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer 

 

 EMU 

 Hhx - https://emu.dk/hhx/engelsk 

 Htx - https://emu.dk/htx/engelsk 

 

 Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening 

 http://www.engelsklærerforeningen.dk/ 

 

 Dansk – Engelsk uddannelsesterminologi 

 https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/termbase 

 

7.1 Inspirationsmateriale fra den gymnasiale sektor 

Rapport om fjernundervisning 

 Fjernundervisningen under coronanedlukningen har krævet stor omstillingsparathed og en massiv 

indsats fra lærere, skoler, elever og forældre. Men undervisningen har været mere ensformig, og 

elever har haft et lavere læringsudbytte. En mindre gruppe elever trives under fjernundervisningen, 

mens mange har kæmpet med skolearbejdet og motivationen – og det gælder særligt de fagligt 

svageste elever. Det fremgår af en netop afsluttet undersøgelse, der har fået besvarelser fra mere 

end 12.000 elever og knap 1.900 lærere på ungdomsuddannelserne 

 

Link: http://evidencenterinfo.dk/nyheder-2/ 

 

Hvis I vil have et hurtigt overblik, er her sammenfatningen: http://evidencenterinfo.dk/wp-

content/uploads/2020/06/Sammenfatning_Fjernundervisningstemperatur.pdf og hvis I bare vil se 

hovedpointer, kan I nøjes med s. 29-35 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/497
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer
https://emu.dk/hhx/engelsk
https://emu.dk/htx/engelsk
http://www.engelsklærerforeningen.dk/
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/termbase
http://evidencenterinfo.dk/nyheder-2/
http://evidencenterinfo.dk/wp-content/uploads/2020/06/Sammenfatning_Fjernundervisningstemperatur.pdf
http://evidencenterinfo.dk/wp-content/uploads/2020/06/Sammenfatning_Fjernundervisningstemperatur.pdf
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BUVM – Nyt om de gymnasiale uddannelser 

 Børne- og Undervisningsministeriet har netop udsendt første udgave af det nye nyhedsbrev ”Nyt 

om de gymnasiale uddannelser”. Nyhedsbrevet giver et indblik i nogle af de aktiviteter, der foregår 

på det gymnasiale område lige nu. Materiale er vedhæftet dette nyhedsbrev, hvor I kan læse om, 

hvordan I tilmelder jer.  

 

Fem anbefalinger fra Sprogtænketanken 

 GL’s sprogtænketank har i dag udsendt fem konkrete anbefalinger til styrkelse af 

fremmedsprogene. 

Se pressemeddelelse og anbefalingerne her:                                              

https://www.gl.org/nyt/Sider/Forslag-fra-tænketank-skal-styrke-noedlidende-fremmedsprog-i-

gymnasiet.aspx  

Anbefalingerne er: 

1. Der åbnes for flere studieretninger med sprog på A-niveau 

2.  Gymnasierne skal opfordres og tilskyndes økonomisk til at oprette hold med fortsætter- og 

begyndersprog – både som studieretningsfag og valghold på A-niveau 

3.  Erfaringer med tilrettelæggelse og afprøvning af Almen Sprogforståelse på gymnasierne skal 

indsamles og formidles 

4.  Der skal laves yderligere undersøgelser af gymnasieelevernes motivation for at til- og fravælge 

sprogfag 

5.  Der skal laves en målrettet indsats for at få flere til at vælge sprog på de erhvervsgymnasiale 

uddannelser og på hf 

 

Tak for nu! 

https://www.gl.org/nyt/Sider/Forslag-fra-tænketank-skal-styrke-noedlidende-fremmedsprog-i-gymnasiet.aspx
https://www.gl.org/nyt/Sider/Forslag-fra-tænketank-skal-styrke-noedlidende-fremmedsprog-i-gymnasiet.aspx

