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Frohe Weihnachten 

 
Kære medlemmer!  

 
 

Adventskalender 
Bag den rå facade gemmer der sig under de 24 røde julehjerter gode og sjove ideer 

til din tyskundervisning. Birthe Sidsel har igen i år samlet 24 kalendergaver til dig, 

der har et hjerte for tysk. Du skal blot åbne lågerne. 
 

https://midtjysk.wixsite.com/adventskalender2017 
      
 

 

 

 

(Sidste års julekalender: 

http://midtjysk.wixsite.com/adventskalender2016 ) 

 

 

 

Nyt fra TLFG 

 
Den længe ventede nationale sprogstrategi 
 

100 millioner kroner til ny sprogindsats 
NYHED  ·   28. november 2017 
Regeringen lancerer i dag en ny sprogstrategi, der skal løfte studerende og elevers sprogkundskaber 

på tværs af hele uddannelsessystemet og imødekomme erhvervslivets efterspørgsel efter 

medarbejdere, der kan tale flere sprog end engelsk. Med strategien følger 100 millioner kroner.  
 
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/nov/171128-100-millioner-kroner-til-ny-

sprogindsats 
Målet med strategien er, at flere elever og studerende vælger fremmedsprog udover engelsk, og at 
sproguddannelserne skal være fagligt stærke uddannelser, som tiltrækker og fastholder de dygtigste 
studerende. 

Med sprogstrategien igangsætter regeringen syv initiativer:Der afsættes 99 mio. kr. til et nationalt 
center for fremmedsprog, der forankres på begge sider af Storebælt. 

https://midtjysk.wixsite.com/adventskalender2017
http://midtjysk.wixsite.com/adventskalender2016
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/nov/171128-100-millioner-kroner-til-ny-sprogindsats
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/nov/171128-100-millioner-kroner-til-ny-sprogindsats
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 Kommunerne og uddannelsesinstitutionerne opfordres til at udarbejde lokale sprogstrategier, 
der angiver, hvordan der arbejdes med at styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og 
institutioner. 

 Der etableres et femårigt friuddannelsesforsøg for læreruddannelsernes fremmedsprogsfag og 
universiteternes sproguddannelser, som skal styrke kvaliteten og tiltrække nye studerende.  

 Der afsættes 1 mio. kr. til en overbygningsuddannelse i konferencetolkning med henblik på at 
uddanne tolke til danske virksomheder og EU-institutionerne. 

 Der etableres en følgegruppe, der årligt skal gøre status over udviklingen inden for 
sprogområdet. 

 Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsætter en kortlægning af eksisterende voksen - og 
efteruddannelsesmuligheder inden for fremmedsprog. Kortlægningen skal skabe overblik over, 
om eksisterende tilbud matcher arbejdsmarkedets behov for fremmedsprogskompetencer.  

 Der etableres et småfagsråd, der skal nytænke den eksisterende småfagsordning, som giver 
tilskud til små humanistiske fag, der varetager en national interesse. 

Næstformanden udtrykker bestyrelsens mening ganske godt i sit bloginlæg på 

folkeskolen.dk : 

Fremmedsprogstrategien: Nu med symbolsk støtte 

Fremmedsprogstrategien er endelig udkommet i tekst og med 100 millioner kr. afsat 

til formålet. Et afgørende, men kun lille skridt er hermed taget - væk fra festtalernes 
gode hensigter og hen imod mere konkrete fyldestgørende økonomiske rammer for 

en gennemførelse. Men batter 100 millioner over fem år til to videnscentre over 
hovedet nok til at takle de store udfordringer, man er stillet over for? 

Læs mere: https://www.folkeskolen.dk/620531/fremmedsprogstrategien-nu-med-
symbolsk-

stoette?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIu
nv+zbx1S4RFT2YFsDjp4RXiWv52w 

Det arbejder vi med lige nu i bestyrelsen 
 

 Det afsluttende arbejde i forhold til de fem Brobygningsseminarier 

 En Tysklærerdag 5. oktober 2018 i Slesvig 

 Lokalt kommunekursus på Syddjurs i foråret 
 Den nationale sprogstrategi og kontakt til uvm. 

 Bestyrelsesmøder og møder med relevante samarbejdspartnere og netværk 
 Deltagelse i aktuelle begivenheder af interesse for tysk 

 Udformning af forsøgsarbejde med obligatorisk mundtlig prøve i Tysk 
 Samarbejde med lærerseminarierne 

 Næsten daglig opdatering af hjemmeside, Inputs til facebook og 
medlemsadministration og ad hoc bestyrelsesarbejde og formidling. 

 Blogs på folkeskolen.dk 
 

Kun webmaster og konsulent er pensionister – så vi andre forsøger også at passe 
vores fuldtidsarbejde rundt på skolerne – heldigvis har vores to nye suppleanter sagt 

ja til at deltage i bestyrelsens arbejde – dejligt 

https://www.folkeskolen.dk/620531/fremmedsprogstrategien-nu-med-symbolsk-stoette?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx1S4RFT2YFsDjp4RXiWv52w
https://www.folkeskolen.dk/620531/fremmedsprogstrategien-nu-med-symbolsk-stoette?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx1S4RFT2YFsDjp4RXiWv52w
https://www.folkeskolen.dk/620531/fremmedsprogstrategien-nu-med-symbolsk-stoette?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx1S4RFT2YFsDjp4RXiWv52w
https://www.folkeskolen.dk/620531/fremmedsprogstrategien-nu-med-symbolsk-stoette?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx1S4RFT2YFsDjp4RXiWv52w
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Prøvebekendtgørelsen om folkeskolens prøver. 
Alle faglige foreninger har mulighed for at udtale sig igennem DLF og fristen var 

24.11 Kl. 12.00. Prøvebekendtgørelsen blev lagt ud til medlemmerne på 
medlemskonferencen på skolekom.  

 
DLF sammenfattede 

følgende høringssvar fra de 
faglige foreninger: 
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Lige nu er det store spørgsmål imidlertid, om eleverne overhovedet må bruge 

internettet i den skriftlige prøve i deres brug af ordbøger og opslagsværker. 

Fra Kurt Lorentzen, Danmarks Fysik- og Kemilærerforening har alle de faglige 

foreninger modtaget nedenstående og TLFG kan anbefale at skrive under. 

 

Kære kolleger 
 

 Der er sat en underskriftindsamling i gang - imod forbuddet mod internettet som hjælpe- 
 middel til afgangsprøven. Det er en del af den nye prøvebekendtgørelse, der - som I ved - 
 er sendt i høring. 
 

 Synes I, at det er en ide, som I vil støtte, kan I begynde med selv skrive under – og derefter  
 sprede informationen. I kan se mere her: 
 

 https://www.skrivunder.net/adgang_til_hjalpemidler_via_internettet_for_elever_-_ja_tak 
 
 

 
Hjælpemidler til den skriftlige prøve. 

 
Læringskonsulent Lene Laursen bliver spurgt: Må man bruge verbformen.de & verbix.com til den 

skriftlige prøve i tysk i 9. klasse? Hvortil hun svarer: Mit umiddelbare svar er ja, det må man godt. Det man 
gerne må bruge, er den funktion, hvor eleven kan skrive et verbum og få det bøjet i tid og person. 
Men de forskellige digitale værktøjer udvikler sig hele tiden, og hvis værktøjet fx også kan 
oversætte hele sætninger, tilbyde genrebeskrivelser eller andet, som ikke er tilladte hjælpemidler, 
kan jeg ikke svare, at man bare frit kan benytte dem.  
 
Hvis dine elever er vant til at bruge et af de nævnte værktøjer, og gerne vil bruge det til prøven, vil 

jeg anbefale, at du afklarer det med den prøveansvarlige på skolen og sørger for, at de 

tilsynsførende til prøven ved, hvad eleverne må og ikke må, så der ikke bliver nogen tvivl. 

Når høringsfasen er overstået og den nye prøvebekendtgørelsen er vedtaget, skal jeg nok 

præcisere i forhold til hjælpemidler og internet i tysk. 

TLFG afventer svar. 

 

Høring om bekendtgørelsen om Fælles mål.  

TLFG har været bekendtgørelsen igennem og kan som så mange andre kun være 

tilfreds med, at der sker en begrænsning, der letter lærerens forberedelse og 
dokumentation. 

 

 

 

https://www.skrivunder.net/adgang_til_hjalpemidler_via_internettet_for_elever_-_ja_tak
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Aktuelle begivenheder 
 

Vi bygger bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne i 
tyskfaget 
De fem kontaktseminarer i København, Århus, Odense, Esbjerg og Ålborg er nu holdt, 

og nu er det op til deltagerne at arbejde videre lokalt med brobygning mellem 
grundskole og gymnasiale uddannelser. Jeg var med på dagen i Århus. 

 

Vi får et oplæg fra Petra og Kirsten om, 
hvorfor vi skal brobygning, og hvordan 

man ud fra curriculum tænkning kan 
gribe sagen an. Vi ser på de to 

skoleforløbs fagformål - og 
oplægsholderne har synliggjort ligheder 

og forskelle så det er virkeligt 
overskueligt.  

 
Vi er placeret i grupper med geografisk 

fællesskab, og vi finder ud af, hvem 
hinanden er. 

 

 

Ud fra de tre fokuspunker: 

 Interkulturelle kommunikative kompetencer 
 Ordforråd og læringsstrategier 

 Funktionel sprogsyn 

bliver grupperne bedt om at undersøge ligheder og forskelle - og fremlægge i 
plenum. Det er hyggeligt og dejligt at møde hinanden, og vi har meget at fortælle om 

vores undervisning, vores elever og om, hvordan vi ser de forskellige strømninger og 

tendenser inden for tyskfaget. Vi vil alle gerne fortælle – det er jo vores fag – og vi er 
sammen med folk, der deler den interesse – på tværs. 

Vi samler op i plenum – spændende – og fortsætter derefter i grupperne med at 

planlægge aktiviteter for brobygningsforløb. 

Læs mere om dagen: https://www.folkeskolen.dk/619408/hvem-vil--vi-vil 
 

Del af projektet er at udforme et formidlingsprodukt (bl.a. 
curriculumanalyse, idéer til mikroprojekter).  

 
Ann Katrine Stendahl Rannestad, Skolekonsulent, Skoleforvaltningen Aalborgskriver 

efter brobygningsdagen i Ålborg: 
"Der mangler sammenhæng i sprogundervisningen på tværs af uddannelsessystemets 

niveauer. De unge oplever store forskelle i undervisningen i overgangen mellem 

https://www.folkeskolen.dk/619408/hvem-vil--vi-vil
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folkeskolen og til de videregående uddannelser." Sådan står der i Regeringens 

Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet, som udkom forleden.  
 

I Aalborg vil vi sætte elevernes opnåede tyskkompetencer 
optimalt i spil og skabe en sammenhængende 

sprogindsats på tværs af uddannelsesområdet. I 
samarbejde med Tysklærerforeningen afholdt vi netop 

første brobygningsarbejde mellem det kommunale og det 
regionale. Petra Daryai-Hansen, KU og Kirsten Lauta, UCC 

var vidensdrivere og ledte 40 tysklærere i 

videnproducerende processer. Engagementet var stort og 
behovet mærkbart!  

 
Skoleforvaltningen vil fremover initiere flere 

brobygningsmøder for faget tysk og bygge bro mellem 
folkeskoler i Aalborg og omkringliggende videregående 

gymnasiale uddannelser. Tysklærerne vil i høj grad selv 
sætte retning for netværkets form og indhold på baggrund 

af deres behov. Skoleforvaltningen planlægger at koordinere, facilietere, 
systematisere og sørge for at sprede viden i aktuelle netværk. Aalborg 

Handelsgymnasium vil sidde i planlægningsgruppen i opstartsfasen, og der er plads til 
flere 
 

 

Møde med den nye tyske ambassadør Andreas 
Meitzner 
 

Jeg har været til genoptagelsen af møderækken "Um den 
runden Tisch" hos den nye tyske ambassadør i Danmark. 

Andreas Meitzner. 
Ambassadøren bød os velkommen. Herefter fulgte en 

præsentationsrunde. Vi var der (næsten) alle sammen Goethe 

Instituttet, Petri kirken, Petri skolen, Dansk-tysk Selskab, 
Dansk-tysk Handelsclub, Dansk-tysk Handelskammer, 

Gymnasielærernes Tysklærerforening, Germanistforeningen, repræsentanter fra 
Københavns og Odense universiteter. I alt 14 personer. 

 
Formålet med mødet var selvfølgeligt at give ambassadøren indsigt i og overblik over 

de afholdte, igangværende og planlagte aktiviteter for, på og om det tyske sprog. 
Jeg fortalte om vores tysklærerdage, kontaktseminarer og tysklandsrejser, men 

kunne ikke dy mig for også at nævne et af de mest katastrofale tiltag: Den nu alt for 
korte og stærkt stækkede liniefagsuddannelse for vordende tysklærere. 

 
Som jeg fortolkede det, opfordrede ambassdøren os til bruge ham som spydspids i 

vores sprogpolitiske kamp  Det er glædeligt. 
Freundlichst/Carl 
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Nabolandskanalerne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLFG har underskrevet en samarbejdsaftale med Copydan AVU medier – dem der også står 

for de tyske undertekster på de tyske nabokanaler, fortrinsvis ARD, ZDF og N-3. 

Nabokanalerne var tilstede på tysklærerdagen med deres materiale med mulepose, 

kuglepenne og notesbøger.  

TLFG vil fremover reklamere for de mange undervisningsforløb der er muliggjort ved 

adgangen til de tyske kanaler: Ein gefundenes Fressen ville man jo sige på tysk. 

/Carl 

 

 
Evaluering af Tysklærerdagen III 
 

Der forelå 22-23 evalueringer til hvert spørgsmål 
 

 Den generelle tilfredshed: Her er 100% enten tilfredse eller meget tilfredse. 
 Hvilket indhold var mest udbytterigt/nyttigt? Syv besvarelser sagde ”alle”, 

mens de resterende 15 fordelte sig på: Fliegende Klassenzimmer 7, 
Læringskonsulenten 3,5, Tysk til tysk 2, Kulturkoffer (Karen Wobeser) 1,5 og 

Grenz Genial 1 
 Hvad kunne gøre bedre? Generel stor ros. Forlagenes indlæg bør være ”rigtige” 

oplæg og i forhold til generalforsamlingen bør Vedtægtsændringer forberedes 
bedre. 

 Pausernes omfang fandt 20 ud af 22 passende.  

 Hvornår skal GF ligge? 17 svar. Før frokost: 5 Til frokost: 5 Efter frokost: 7 
 Næste TLD i grænseområdet? Overvejende positiv respons. Dog udtrykkes 

generel bekymring om tilladelse hertil kan opnås. 
 Hvad var godt:     Hyggeligt samvær og maden, En god blanding af 

indlæg. Mulighed for at se og røre ved de mange materialer. Kombinationen 
mellem faglighed og fællesskab. Det er vigtigt vi (lærere, fagfolk, forlagsfolk, 

ministeriefolk, CfU-folk, vejledere m.m.) ses regelmæssigt og hører, hvad der 
rører sig, hvordan udviklingen i de forskellige tyskområder er. Diversiteten af 

tilbuddene den dag. Variationen mellem oplæg og workshops. Gode fysiske 
rammer. Interessant at møde tyskkollegaer fra hele landet. Det hele:-) 

Indlæggene Workshoppene inspirerende, maden og samværet. Alt, faglig info, 

sparing, vidensdeling og generalforsamling samt festligt og socialt samvær. 
Men det er ærgerligt at halvdelen af deltagerne nedprioriterer 

generalforsamlingen, det festlige og sociale samvær. Mødet, det kollegiale 
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samvær, udveksling, hygge. Og hotel og mad var luksus, men ikke det vigtigste 

for mig. Netværk. At snakke med tysk kolleger og se undervisningsmaterialer 
Det var meget fint organiseret, og tiden blev fint overholdt. Jeg synes, at hele 

stemningen var entusiastisk og engageret. Vidensdeling Landeskunde. Det hele. 
Faglig sparring, forlagene. Inspiration og mulighed for at tale med lærere fra 

forskellige skoleformer og forskellige steder i landet. At møde så mange 
"ligestillede nørder", som alle er så engageret i vores fag, som jo ikke ligefrem 

har de bedste betingelser i vores hverdag. Godt det hele. Maden fin, stedet 
lækkert. At møde alle ildsjælene og erfaringsudvekslingen. Møde engagerede 

kolleger. Se materialeudbud fra forlag. Gode workshops. Arrangementet - hele 

vejen igennem. Forlag i konferencerum, oplæg, workshop, meget tysk, 
underholdning - stedet og den måde det blev ledet på. Der var virkelig styr på 

det. At man videndeler og får kontakter 
 

 
 

 Forslag til forbedringer til næste Tysklærerdag: Længere pauser – flere dage – 
mere tid til forlagene – invitere gymnasielærerne, nordiske søsterforeninger 

mv. – korte taletid pr. person til GF – oprettelse af arbejdsgrupper.DER BLEV 
NÆVNT EN EVT KONKURRENDE KONFERENCE I SØNDERJYLLAND 

 
Find evalueringen sammen med materialerne fra dagen her: 

https://www.dropbox.com/sh/ok84forsle64jx5/AAAvc3HcxaMDto5dbAteDI7Ra?dl=09 
 

 

DM i sprog 
Det blev til lokalt guld, da Marie Kruses Skole for andet år i træk var vært for DM i 
Sprog. 

Læs mere: https://sn.dk/Furesoe/Kruseelever-vandt-DM-i-Sprog/artikel/704597 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/ok84forsle64jx5/AAAvc3HcxaMDto5dbAteDI7Ra?dl=09
https://sn.dk/Furesoe/Kruseelever-vandt-DM-i-Sprog/artikel/704597
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Begynderundervisning i tysk 
 

 
 

 

Deutsche Auslandgesellschaft 
 
DAG-Fortbildung in Deutschland 2018 

Die DAG gehört zu den offiziellen Mittlerorganisationen des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland und bietet in dessen Auftrag Fortbildung für Deutschlehrkräfte aus Nord- und Nordosteuropa 
in Deutschland an, hauptsächlich in Lübeck. 
Unten auf der Startseite von www.deutausges.de findet sich die Ausschreibung der DAG für Fortbildung in 
Deutschland für Deutschlehrkräfte aus Nordeuropa 2018 (Teilstipendien des Auswärtigen Amtes). Direkt-
Link: http://www.deutausges.de/media/doc/2018_Ausschreibung_Nordeuropa.pdf.   
Wir bitten um möglichst weite Info-Verbreitung und um direkte Bewerbungen an die Deutsche 
Auslandsgesellschaft an info@deutausges.de. Vorläufiger Bewerbungsschluss ist Freitag, der 16. Februar 
2018. Spätere Bewerbungen sind möglich und haben insbesondere für den Herbst 2018 nach heutigem 
Stand ordentliche Erfolgsaussichten. 
Die Teilnahme-Eigenbeiträge für Nordeuropa sind (tlw. deutlich) günstiger geworden! 
Der DAG-Bewerbungsbogen ist als pdf und als Word-Dokument über 
http://www.deutausges.de/media/doc/Bewerbungsbogen.pdf und 
http://www.deutausges.de/media/doc/Bewerbungsbogen.doc abrufbar. 
  
Zum gewohnten Angebot ist das neue Fortbildungsformat Landeskunde direkt hinzugekommen (siehe S. 5 
der Ausschreibung). Wie üblich kann es weitere Fortbildungsangebote geben, über die wir gesondert 
informieren würden. Unsere Broschüre Rundbrief für 2018 erscheint online voraussichtlich bis Mitte 
Dezember 2017. 

http://www.deutausges.de/
http://www.deutausges.de/media/doc/2018_Ausschreibung_Nordeuropa.pdf
mailto:info@deutausges.de
http://www.deutausges.de/media/doc/Bewerbungsbogen.pdf
http://www.deutausges.de/media/doc/Bewerbungsbogen.doc
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Bereits in den Vorjahren war der Teilnahme-Eigenbeitrag bei DAG-Fortbildungen für Mitglieder von 
Deutschlehrerverbänden zumeist reduziert. 2018 ist es nun so, dass eine Mitgliedschaft im 
Deutschlehrerverband einen einheitlichen Rabatt von 50,-- EUR bewirkt. Wir würden uns freuen, wenn 
hierauf im Rahmen von Werbe-Maßnahmen für Deutschlehrerverbände deutlich hingewiesen wird. 
 
Mit bestem Gruß aus Lübeck 

Martin Herold 
Deutsche Auslandsgesellschaft e. V. www.deutausges.de 

 
 

Her finder du Tysklærerforeningen for Grundskolen 
 

Den lukkede medlemskonference på SKOLEKOM. Det er her bag 

hjertet, du får inputs fra andre og stiller dine spørgsmål og får svar. 
Det er også her, du finder ”Tysk i praksis!”, som redigeres af Bente 

Gardarsson.  
 

 
 

Tysklærerforeningen for Grundskolen 
- på Facebook! 

Del din glæde ved tysk sprog og kultur og få dit daglige 
grin. Ses vi?  

https://www.facebook.com/TysklaererforeningenForGrundskolen  
 

 
Tysklærerforeningen for Grundskolen 

- hjemmesiden 

Alle artikler og blogs omkring tysk, som vi får kendskab 
til, lægges også på foreningens hjemmeside. De nævnes 

efterfølgende i nyhedsbrevene. Det er også her, du tilmelder dig TLFG’s 
arrangementer.  

 
Tysklærerforeningen for Grundskolen 

- www.folkeskolen.dk 
TLFG prøver at gøre sin indflydelse gældende 

for tyskfaget og medlemmerne, hvor det er 
muligt – derfor også på folkeskolen.dk  

Søg i menuerne øverst. Der er både Tyskbloggen og Faglige Netværk.  
 

 
TLFG reklamer gerne også for den lukkede 

facebookgruppe:  

Faglig sparring for tysklærere  
– her er så megen hjælp og inspiration til 

materialer til Tysklærere til den daglige 
undervisning. 

http://www.deutausges.de/
https://www.facebook.com/TysklaererforeningenForGrundskolen
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Siden sidst – Fik du læst? 
- I kronologisk datorækkefølge – de nyeste øverst. 

 
Fremmedsprogstrategien: Nu med symbolsk støtte. 
AF CARL KINZE 

Fremmedsprogstrategien er endelig udkommet i tekst og med 100 millioner kr. afsat til formålet. Et afgørende, 
men kun lille skridt er hermed taget - væk fra festtalernes gode hensigter og hen imod mere konkrete 
fyldestgørende økonomiske rammer for en gennemførelse. Men batter 100 millioner over fem år til to videnscentre 
over hovedet nok til at takle de store udfordringer, man er stillet over for? Der skal spilles på hele skakbrættet og 
alle figurer skal i spil: med kun to elfenbenstårne nås de strategiske mål næppe... 
folkeskolen.dk 4.12.2017 

Stefan Hermann: Ny sprogstrategi har skævt fokus. 

Den nye sprogstrategi mangler fokus på læreruddannelsen, mener Danske Professionshøjskoler. Søren 

Pind understreger, at læreruddannelsen også får gavn af initiativerne. Det er godt, at regeringen har 

lavet en ny sprogstrategi, men det er sløjt, at strategien har så lidt fokus på læreruddannelsen. Sådan 

lyder meldingen fra Stefan Hermann, der er formand for Danske Professionshøjskoler. »Det er rigtig, 

rigtig skidt, at man ikke har mere fokus på at styrke sproglærermiljøerne på læreruddannelserne,« 

siger han. 

Regeringen præsenterede onsdag en sprogstrategi, der skal løfte især tysk og fransk i hele 

uddannelsessystemet fra folkeskole til universitet. Der er afsat 100 millioner kroner over fem år til 

strategien, hvor af de 99 millioner kroner går til et nyt nationalt forskningscenter for fremmedsprog. 

Men Stefan Hermann havde gerne set, at strategien havde mere direkte fokus på at støtte de små 

sprogmiljøer på læreruddannelserne, ligesom man støtter de små sprogfag på universiteterne... 

politiken.dk 1.12.2017 

 

Sprogstrategi: Eleverne skal være gode til andre sprog end engelsk. 

Af: Henrik Ankerstjerne Hermann 

HILFE: Vil man være ingeniør med stærke dobbelt- 

kompetencer, skal færdighederne i tysk være langt bedre. Fransk og spansk skal også fremmes i 

grundskolen. Danmark får et todelt nationalt sprogcenter, og regeringen bevilger over fem år 100 

millioner kroner til bedre sprog. Sproglærerforeningens formand er tilfreds, men ønsker en styrkelse af 

svage elever i engelsk. 

Selv om gabet mellem danske folkeskoleelever, der er rigtig dygtige til engelsk, og de, der kan sproget 

ringe, er voksende, fokuserer udrulningen af den nationale sprogstrategi i højere grad på andre sprog 

end engelsk, så nu skal der satses mere på tysk og fransk og spansk i folkeskolen... 

folkeskolen.dk 29.11.2017 

 

Ny national sprogstrategi - hvad nu? 

GL og Dansk Industri inviterer til høring om regeringens sprogstrategi. Høringen foregår i Fællessalen 

på Christiansborg den 5. december klokken 13 - 16. Regeringen har den 29. november offentliggjort 

en strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. GL og Dansk Industri inviterer i 

fællesskab til en høring om strategien. 

Høringen skal også ses som en opfølgning på GL' s tænketank om sprog, hvor GL sammen med en 

række aktører anbefalede 10 indsatser til at styrke sprog i gymnasiet. 

gl.org 29.11.2017 

 

100 millioner kroner til ny sprogindsats. 

Regeringen lancerer i dag en ny sprogstrategi, der skal løfte studerende og elevers sprogkundskaber 

på tværs af hele uddannelsessystemet og imødekomme erhvervslivets efterspørgsel efter 

medarbejdere, der kan tale flere sprog end engelsk. Med strategien følger 100 millioner kroner 

Erhvervslivet har længe efterspurgt medarbejdere, der kan tale flere sprog end engelsk i samspil med 

andre kernefagligheder. Og i uddannelsessystemet har sprogområdet i årevis været præget af en 

negativ udvikling. Færre elever vælger sprog i gymnasiet, og flere steder er kvaliteten på 

sproguddannelserne udfordret. 

Derfor giver regeringen nu sprogområdet en saltvandsindsprøjtning på 100 millioner kroner, og 

https://www.folkeskolen.dk/brugere/545167/carl-kinze
https://www.folkeskolen.dk/620531/fremmedsprogstrategien-nu-med-symbolsk-stoette?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx1S4RFT2YFsDjp4RXiWv52w
http://skoleliv.dk/nyheder/art6228729/Ny-sprogstrategi-har-sk%C3%A6vt-fokus
https://www.folkeskolen.dk/620296/sprogstrategi-eleverne-skal-vaere-gode-til-andre-sprog-end-engelsk?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx1gRkgM3dy9dEvyAy/bbo9s
http://www.gl.org/arrangementer/Sider/horingsprogstrategi.aspx
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lancerer en ny sprogstrategi, som skal løfte danskernes kundskaber i fremmedsprog... 

uvm.dk 28.11.2017 

 

Underviser på læreruddannelsen: Tysk er ekstremt presset. 

Af: Sebastian Bjerril 

Der er alt for få timer til at kunne tilegne sig de nødvendige sprogkundskaber på tysk i 

læreruddannelsen, og den afsluttende eksamen er for kort til, at vi kan vurdere de studerendes evner, 

lyder det fra en underviser. 

Det skabte stor debat, da årets rapport fra censorformandskabet i oktober berettede om, at antallet af 

indrapporteringer om et utilfredsstillende fagfagligt niveau på læreruddannelsen er alarmerende højt. 

Ifølge rapporten er alle fag pressede, og det gælder i den grad også tysk, lyder det fra lektor i faget på 

læreruddannelsen UCN i Aalborg Anne-Marie Fischer-Rasmussen... 

folkeskolen.dk 28.11.2017 

 

Matematik skal i højere grad være sprogundervisning. 

AF FRANK LACEY 

Europarådets center for sprog holdt i november en konference i Graz i Østrig for at gøre opmærksom 

på vigtigheden af, at alle skolens lærere er sprogligt bevidste. Følgende er nogle af de ideer og tanker, 

jeg stødte på i løbet af konferencen. 

ECML og vigtigheden af sprog i alle fag. 

Hvis du ikke har hørt om ECML (European Centre for Modern Languages), så kan du starte her: 

www.ecml.at/ 

Centeret, som hører under Europarådet, har som formål at promovere ”excellence” i 

sprogundervisningen. De skriver om sig selv: ... 

folkeskolen.dk 21.11.2017 

Kurser: Deutsch von früh bis spät. 

Download opslag 

 

Skal du have begynderundervisning i engelsk, tysk eller fransk? 

Kom til gratis temadag og få konkret inspiration til din undervisning og ny viden om begynderdidaktik 

med fokus på flersprogethed. Kom til gratis temadag.Temadagen er en del af projektet ”Tidligere 

sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed” og er planlagt i samarbejde mellem 

UCC, Metropol, Københavns Universitet og Danmarks Lærerforening. 

Temadagene afholdes i 2018 seks forskellige steder i landet... 

Download fil 

 

Hvem vil – vi vil! 

Af: Tine Jespersen 

Lyder det fra over 46 undervisere i tysk på brobygnings-kontakt-seminar på Via CFU i Århus i dag den 

14. november.. Deltagerne er fordelt med ca. fifty-fifty fra de gymnasiale uddannelser og fra 

grundskolen. Alle sidder og ser hinanden lidt an. Det er et noget utraditionelt forum – men vi har en 

opgave sammen. Vi ønsker alle at styrke vores hjertebarn – tyskfaget. 

folkeskolen.dk 14.11.2017 

I Tønder skal alle elever til 9.-klasseprøven i tysk. 

Af: Sebastian Bjerril 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/nov/171128-100-millioner-kroner-til-ny-sprogindsats
https://www.folkeskolen.dk/619994/underviser-paa-laereruddannelsen-tysk-er-ekstremt-presset?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx1UOo9A2UPXTzOuESD6sOur
https://www.folkeskolen.dk/brugere/540363/frank-lacey
http://www.ecml.at/
https://www.folkeskolen.dk/619773/matematik-skal-i-hoejere-grad-vaere-sprogundervisning?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx2/Q3h5C81mxbs/bbE/U3vn
http://www.tysklaerer.mono.net/upl/13333/kurser.pdf
http://www.tysklaerer.mono.net/upl/13329/DLFannoncehalvsidetryk.pdf
https://www.folkeskolen.dk/619408/hvem-vil--vi-vil?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx2BH1Sezrnfx39ATE3S0sGX
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Som et led i Tønder Kommunes massive tysksatsning er eleverne fra næste sommer sikre på, at de 

skal til prøve i både mundtlig og skriftlig tysk. Det sker for, at kommunen kan følge med i elevernes 

fremskridt i tysk. 

folkeskolen.dk 14.11.2017 

 

Tysklærerforening: Færre bindende mål vil give større tysk-glæde 
Af: Sebastian Bjerril 

Det kommer både lærerne og elever til glæde, at de flere end 3000 bindende mål fra december står til 

at blive vejledende, lyder det fra Tysklærerforeningen, som dog glæder sig over, at kompetencemålene 

består.  

1. december markerer ikke kun starten på årets julemåned, det forventes også at blive dagen, hvor 

Folketinget gør de flere end 3000 bindende færdigheds- og vidensmål vejledende. 
folkeskolen.dk 6.11.2017 

Hvorfor tysk? - derfor! 

Af FLEMMING NYGAARD  

Vi venter stadig på en national sprogstrategi. Mens vi venter, kan det blandt andet på 

gymnasieskolen.dk konstateres, at sprogfagene – herunder tysk, trods intentionerne i 

gymnasiereformen, stadig er i krise. Midt i mismodigheden - konstateres, at en række danske 

personligheder har et optimistisk forhold til faget. Lad os håbe, at de positive tanker vil smitte af på de 

politikere, der i sidste ende er beslutningstagere for, hvorledes fremtiden skal forme sig for faget tysk. 

Grund til pessimisme 

Som skrevet kunne man på gymnasieskolen.dk den 2. november blandt andet læse: ”I år har kun 11,3 

procent af eleverne i det almene gymnasium valgt en studieretning med sprog som førsteprioritet. Det 

viser en ny undersøgelse, som Danske Gymnasier har lavet. Det er næsten en halvering siden 2012". 

Hertil kommer ifølge GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen, at “Andelen af studenter med tre eller 

flere sprog er faldet fra 33 procent i 2007 til kun 4 procent i 2015, og vi har desværre ikke på noget 

tidspunkt været overbeviste om, at reformen ville styrke sprogfagene”, og hun uddyber “Noget kunne 

tyde på, at de midler, man har taget i brug for at styrke sprogfagene, ikke er tilstrækkelige eller de 

rigtige. Det er bekymrende.“ 

Sprogfagene har over en længere periode været i krise. Derfor var en af intentionerne med den nye 

reform at styrke sprogfagene. Men det ser altså ikke ud til at være lykkedes... 
folkeskolen.dk 7.11.2017 

Ny læreruddannelse: Skal en tysklærer også kunne tysk? 

Kritisk censorrapport sætter gang i rå debat om kvaliteten af nye lærere. 

Læreruddannelse. Ny rapport fra Censorformandskabet ved Læreruddannelsen peger på 

»utilfredsstillende fagfagligt niveau«. Samme rapport viser imidlertid, at karaktersnittet på BA-

projekter fra sidste år til i år er vokset fra 7,6 til 8,2.Men er niveauet for lavt? 25,5 procent af BA-

projekterne er af de ’kritiske’ censorer blevet tildelt 12-tal. 

»Antallet af indrapporteringer, der peger på et utilfredsstillende fagfagligt niveau, er alarmerende højt, 

og på tværs af samtlige fag kan man se præcis den samme tendens: En betydelig gruppe af 

censorerne vurderer, at det fagfaglige vidensniveau hos de studerende simpelthen ikke er 

tilstrækkeligt højt til at sikre undervisning af høj kvalitet i folkeskolen«. 

politiken.dk 2.11.2017 

 

Bücherherbst 2017. 

Prof. h.c. Dr. Rainer Moritz informiert über Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt. 

In Zusammenarbeit mit Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf und Handelsskolernes 

Tysklærerforening. 

Mittwoch, 08. November 2017, 19:30 Uhr 

Download opslag 

 

Ingen fremtid for fremmedsprog i flertal? 

Af CARL KINZE  

Engelskkundskaberne har det ret godt i Danmark og danskerne er generelt gode til dette 

verdenssprog. Vi kan begå os på engelsk, så vi kan tale med hele verden. Det er selvfølgelig rigtigt. Et 

https://www.folkeskolen.dk/619366/i-toender-skal-alle-elever-til-9-klasseproeven-i-tysk-?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx2BH1Sezrnfx39ATE3S0sGX
https://www.folkeskolen.dk/619366/i-toender-skal-alle-elever-til-9-klasseproeven-i-tysk-?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx2BH1Sezrnfx39ATE3S0sGX
https://www.folkeskolen.dk/618780/tysklaererforening-faerre-bindende-maal-vil-give-stoerre-tysk-glaede?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx37N8zJMB1ky/ISYkhXF+J8
https://www.folkeskolen.dk/618780/tysklaererforening-faerre-bindende-maal-vil-give-stoerre-tysk-glaede?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx37N8zJMB1ky/ISYkhXF+J8
https://www.folkeskolen.dk/brugere/144030/flemming-nygaard
https://www.folkeskolen.dk/618833/hvorfor-tysk--derfor
http://politiken.dk/indland/art6186553/Skal-en-tysklærer-også-kunne-tysk
http://www.tysklaerer.mono.net/upl/13302/Buecherherbst20172.pdf
https://www.folkeskolen.dk/brugere/545167/carl-kinze
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aber dabei er desværre at sprogkompetencerne i andre europæiske sprog generelt har det ret skidt her 

i landet. Efter adskillige års tøven barsles der nu endelig med en sprogstrategi, der forhåbentligt vil 

gøre ”sprogkagen” større ved at prioritere andre sprog end engelsk og afsætte de fornødne rammer og 

ressourcer hertil. Hensigtserklæringer og festtaleløfter alene bevarer ikke den sproglige 

mangfoldighed, men kan i sidste ende ikke forhindre enfoldighedens triumf og mangfoldighedens 

endeligt... 

folkeskolen.dk 27.10.2017 

Grænseforeningen korrigerer: Misforståelse førte til nej til danske skoler i Sydslesvig. 

Af: Sebastian Bjerril 

Undervisningsministeriet støtter faktisk forløb med de danske skoler i Sydslesvig. Det byggede på en 

misforståelse, at Sorø Borgerskole måtte se sig om efter en anden skole at besøge, fortæller 

generalsekretæren i Grænseforeningen. 

I sidste uge skrev folkeskolen.dk/tyskfransk, at Sorø Borgerskole selv måtte finde en skole i Tyskland, 

som de kunne besøge. Skolen havde fået puljepenge fra Undervisningsministeriet til et forløb, der 

byggede på at besøge en skole i Tyskland. Tysklærer Paula Ingemann Rasmussen kontaktede derfor 

Grænseforeningen i håb om, at foreningen kunne hjælpe. Men foreningen kunne ikke hjælpe. 

folkeskolen.dk 26.10.2017 

 

Grænseforening: Danske skoler i Sydslesvig vil meget gerne have besøg fra Danmark. 

De 45 danske skoler i Sydslesvig tager mere end gerne imod danske skole, som ønsker at komme på 

besøg, lyder det fra Grænseforeningen. Skolerne er i gang med at træne elever til at tage imod flere 

danske elever. I dag kan man læse på folkeskolen.dk/tyskfransk, at en tysklærer fra Sorø Borgerskole 

kontaktede Grænseforeningen i håbet om, at foreningen kunne skaffe en dansk skole i Sydslesvig, de 

kunne besøge.... 

folkeskolen.dk 19.10.2017 

 

 

 
 

Frohe Weihnachten 
 
Med venlig hilsen 

Tine Jespersen 
Formand TLFG 

 
Tysklærerforeningen for Grundskolen  

https://www.folkeskolen.dk/618298/ingen-fremtid-for-fremmedsprog-i-flertal
https://www.folkeskolen.dk/618230/graenseforeningen-korrigerer-misforstaaelse-foerte-til-nej-til-danske-skoler-i-sydslesvig?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx3VF9/QAQz42tb38g6WM0An
https://www.folkeskolen.dk/618230/graenseforeningen-korrigerer-misforstaaelse-foerte-til-nej-til-danske-skoler-i-sydslesvig?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx3VF9/QAQz42tb38g6WM0An
https://www.folkeskolen.dk/617722/graenseforening-danske-skoler-i-sydslesvig-vil-meget-gerne-have-besoeg-fra-danmark?utm_source=newsletter&clickToken=vEw2F0VhAAOfqjloTUljLUtxBTu2KnLvtIIunv+zbx0C/oplsTsbPyLTpDq9LSf2

