Beretning for 2017

For bestyrelsen startede 2017 ganske spændende med kampvalg til bestyrelsen. Det var virkelig glædeligt
at der var så mange, der ønskede at stille op til bestyrelsen og dermed vise interesse for arbejdet i
foreningen. Vores vedtægter kræver at afstemningen skal foregå skriftligt og vi sendte derfor ca. 1700
stemmesedler ud – og fik ca. 350 tilbage. Som konsekvens af at så få indsendte stemmesedler (trods betalt
porto), fremsætter vi et forslag på generalforsamlingen om fremover at kunne afvikle valg elektronisk.
Resultatet af valget er den bestyrelse I ser her, og vi er meget tilfredse. Vi har haft et godt samarbejde i år. I
beretningen vil vi beskrive de resultater vi har haft og det arbejde vi har været engageret i.
2017 har også været et reformår og vi har deltaget på FIP-kurserne som oplægsholdere. Vi deltog i
læreplansudvalget og var inviteret til at være medskrivere på vejledningerne. Foråret var i høj grad præget
af stramme deadlines. Alle ventede på læreplanerne og ikke mindst vejledningerne. Bemærkningerne til
selve loven lod også vente på sig så vi har vist alle været lidt usikre på hvordan reformen skulle udfoldes. Vi
har især ventet på eksamensbekendtgørelsen som først kom lige før jul. Eksamensbekendtgørelsen er
afgørende for hvordan vi kan afholde vores mundtlige og skriftlige prøver. Ministeren ønsker ikke at
eksaminanderne skal have adgang til dynamiske digitale resurser (internet), og derfor skal der nuværende
digitale forsøg i de skriftlige prøver tænkes om.
De nye studieretninger vil vi gerne følge opmærksomt. Det ser ud til at engelsk stadig er meget populært
som retningsfag, men at der også er retninger med engelsk som af nogle elevtyper opfattes som ”lette”.
Hvad betyder det for faget?
Vi er også spændte på at se hvordan engelsk kommer til fadet i de nye flerfaglige forløb. Sammenhængen
mellem de store opgaver og de flerfaglige forløb skal udfoldes og mon ikke engelsk stadig kommer til at
være et sikkert valg for eleverne?
Bestyrelsen har været samlet 4 gange i løbet af året. Vi konstituerede bestyrelsen og fordelte poster på et
møde aftenen før det store censormøde i Odense. Dernæst mødtes vi med regionssekretærerne i Nyborg
på hotellet her (Storebælt) i august. Det var et virkelig effektivt møde hvor vi læste læreplaner og
vejledninger og designede den række reformkurser som vi har afviklet i år. Vi mødtes så igen i november i
København, dels hos DLF/sekretariat og dels på Rysensteen. Endelig mødtes vi til et længere møde i
slutningen af januar 18 i Cambridge. Det lange januarmøde giver os mulighed for at tænke større tanker og
se fremad. Vi har bl.a. nedsat to arbejdsgrupper, en der laver et rekrutteringsmateriale som vi sender ud på
skolerne så alle engelsklærere ved at vi findes og at vi har noget at tilbyde, og en der sætter gang i vores
plan om en udgivelse med arbejdstitlen ”Overgange”.
Regionerne
Det er virkelig dejligt at møde den store energi som vores regionssekretærer lægger i arbejdet med at
afholde, lede og planlægge kurser for medlemmerne. Vi er godt repræsenteret rundt i landet og i nogle
regioner har vi to regionssekretærer der har mulighed for at hjælpe hinanden. Roskilde er vakant og vi
håber virkelig der er nogen der har lyst til at melde sig. Som regionssekretær deltager man dels i vores
augustmøde (fredag-lørdag), hvor vi laver kursusstrategi og mødes med fagkonsulenten, og dels i årsmødet.
Begge møder er på foreningens regning.
Tak til alle for stærke input og fede kurser! Vi glæder os til næste år.

Kursusaktivitet
På kursusområdet har der været rigtig stor aktivitet. Foreningen udbød 17 kurser i 2017 – inklusive
generalforsamlingskurset. En stor del af disse var arrangeret af regionssekretærerne på baggrund af ønsker
i regionerne. Dette viser et utroligt stort engagement fra deres side, som vi vil takke for. Emner for kurser i
regionerne har spændt vidt, fra grammatik, over Afrika, Canada, amerikanske TV-serier, Young Adult
Fiction, klima og bæredygtighed til Shakespeare. Det viser jo blot, at vi underviser i et fag, der ud over et
fagligt aspekt har en stor forpligtelse i forholde til det overordnede almene dannelsesaspekt.
Der har tydeligvis igen i år været et behov for efteruddannelse i reformøjemed, hvor de nye aspekter,
såsom faglig læsning, værklæsning og det funktionelle grammatiksyn er noget som der har været fokus på.
Foreningen gennemførte fire meget velbesøgte kurser med disse emner og modtog mange positive
tilbagemeldinger. Fagkonsulenten mødte op på et af kurserne, hvilket var en god oplevelse for både hende
og kursusdeltagerne.
Kursusaktiviteten fortsætter i 2018, hvor der ændringerne i reformen omkring skriftlige prøveformer vil
være noget vi vil arrangere kurser om, i samarbejde med medlemmer af opgavekommissionerne.
Udlandsskurser er der en lang tradition for i foreningen. 2018 er måske ikke året hvor der på skolerne er
opmærksomhed på dette, men vi planlægger to kurser i 2019 – et til Hamburg og et til Manchester.
Økonomi
Foreningens økonomi er fortsat sund og der er igen et overskud på vores aktiviteter.
Anglofiles

Redaktionens medlemmer i 2017 var:







Pernille Holm (bestyrelsesrepræsentant; hun tog over efter Bodil Aase Frandsen Schmidt
efter årsmødet)
Eva Høeg
Gitte S. Nielsen (frem til 1. juli)
Jesper Kaalund (fra 1. april)
Margit Nordskov Nielsen
Vibeke Toft Jørgensen (ansvarshavende)

Det meste af arbejdet i redaktionen foregår via nettet, men redaktionsmedlemmerne mødes i
forbindelse med årsmødet i foråret og til augustmødet for bestyrelsen og redaktionen. Endelig har
der været et redaktionsmøde i København i december 2017.
De fire numre fra 2017 dækker følgende temaer:
# 183: Ny litteratur
# 184: Sprogfaget engelsk
# 185: Eksamen
# 186: Work in progress: reformen
Anglo Files indeholder altid nyt fra fagkonsulenten og foreningen samt et eller evt. to temaer.
Bladet omfang er på 100 sider i snit, med 20 – 25 indlæg pr. nummer. Foruden de faste indlæg og

temaerne består stoffet af noveller, rejseartikler, tekster til den faste rubrik, TIP (technology in
practice) samt anmeldelser.
Hvert andet år laver redaktionen et rejsenummer. I 2017 deltog fire af redaktionens medlemmer i
den store internationale årlige konference arrangeret af IATEFL (International Association of
Teachers of English as a Foreign Language). Her mødte vi en række spændende forskere og
undervisere og fik gode kontakter. Det vil forhåbentlig komme bladets læsere til gode, ikke blot i
form af Anglo Files # 184 med temaet ”Sprogfaget engelsk”, men også i senere numre. Vi har
desuden foreslået bestyrelsen, at vi som forening knytter stærkere bånd til den internationale
engelsklærerforening.
Alle lærere skal tilsyneladende arbejde mere og hurtigere, og det er derfor særdeles vigtigt, at Anglo
Files kan tilbyde tips, ideer og konkret hjælp til den daglige undervisning. Rigtig mange af
artiklerne fra årets blade indeholder da også konkrete forslag til undervisningsforløb og -aktiviteter.
Samtidig lægger redaktionen vægt på, at bladet ikke udelukkende indeholder ”hands-on” artikler,
men også give mulighed for faglig fordybelse.
Bladet udgives fortsat både i papirform og på foreningens hjemmeside. Det trykte blad har en
værdi, som en ren elektronisk publikation ikke kan matche. For det første er det lettere at få forskere
og forfattere til at bidrage, når der er tale om et ”rigtigt” blad. For det andet hører vi fra mange
læsere, at de stadig sætter stor pris på at få et blad sendt med posten.
I 2017 har Anglo Files fået midler fra Bladpuljen, og redaktionen har i februar 2018 udarbejdet en
større rapport til Bladpuljen, da vi blev udtrukket til en stikprøvekontrol. Vi har desuden fået
indtægter fra annoncesalget, der dog som varslet i tidligere er faldet markant; det er endnu for tidligt
at sige, om det er en vedvarende tendens.
Temaerne for 2018 er: # 187: Engelskfaget i forandring (er udkommet) # 188: Non-fiction # 189:
Eksamen # 190: Brexit. Deadlines er: 15. januar, 16. april, 15. august og 15. oktober.
Vibeke Toft Jørgensen, der har været ansvarshavende siden 2012, forlader posten efter
augustnummeret. Vi er for tiden i gang med at fordele opgaverne i redaktionen anderledes, og der
kommer et nyt medlem ind, nemlig Rasmus K. Andersen fra Randers HF og VUC.
Redaktionen takker for de mange spændende bidrag til Anglo Files i 2017. Det er imponerende og
opmuntrende, at så mange stadig tager sig tid til at deltage i den faglige ideudveksling og den
faglige debat. Et godt fagblad kan give inspiration og gøre det sjovere og lettere at være underviser.
Vi vil derfor opfordre alle medlemmer til fortsat at sende indlæg, korte eller lange, til Anglo Files.

Hjemmeside, facebook, nyhedsbreve
Kommunikationen med medlemmerne fungerer godt og på alle platforme. Hjemmesiden opdateres
løbende med hjælp fra DLF sekretariatet. Når der er sygdom eller udskiftninger på sekretariatet, kan der
opstå fejl og forsinkelser. Vi gør vores bedste for at det ikke påvirker kursustilmeldingerne. På facebook har
vi mulighed for at udsende inspiration og meddelelser, og nyhedsbrevene sender vi ud når der er
information som vi vurderer er væsentlig og vigtig for alle medlemmer. Vi vil derfor opfordre alle
medlemmer til at opdatere deres mailadresser (på hjemmesiden: medlemskab>adresseændring), hvis de
ikke får nyhedsbrevene.

PS (Pædagogisk samarbejdsudvalg /GL)
Der er været afholdt møder i PS i marts og september og vi har deltaget. Møderne har haft fokus på
reformen, på eksamensbekendtgørelse, på elevundersøgelser (datasikkerhed for eleverne). Hvis man vil
vide mere og følge med i PS-møderne, er dagsordner, bilag og referater tilgængelige på GLs hjemmeside:
http://www.gl.org/arrangementer/ff/Sider/Tidligere-FF-arrangementer.aspx

Gymsprog
Gymsprog har holdt møde som vi desværre ikke kunne deltage i. VI er dog medunderskrivere på et
læserbrev som Gymsprog sender ud. I Gymsprog er vi meget bekymrede over sprogenes status i
ungdomsuddannelserne og at det stadig ser ud som om eleverne ikke vælger de sproglige retninger. Den
nationale sprogstrategi har endnu ikke haft nogen gennemslagskraft og vi kan kun opfordre til at at vi som
sproglærere på de enkelte skoler presser på for at man laver lokale sprogstrategier.

Fagligt forum
Der har været møde i Fagligt forum i forbindelse med konferencen for de faglige fora d. 8.november der var
arrangeret af UVM. Konferencens centrale tema var digital dannelse og ”computational thinking”. Det er
altid interessant at se hvilke emner UVM trækker ud som væsentlige til konferencerne for de faglige fora.
Det er en strømpil!
På Tværs
Vi deltog i ”den stiftende generalforsamling” for den nye tværfaglige forening ”På Tværs”. VI vil opfordre til
at man holder øje med forening – de findes bla på facebook. Foreningen kan være et forum for arbejdet
med de flerfaglige forløb der erstatter AT.

Afslutningsvist
Vi vil gerne sige tak til Hanne Askjær for alt det hun har leveret til foreningen. Først som bestyrelsesmedlem
og kasserer og senest som revisor.
Tak også til Colin Cessford for revision. Det er en styrke for os i foreningen at tidligere
bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst kasserere træder ind som revisorer. Jeres erfaring er uvurderlig.
Vi vil også gerne sende en hilsen til vores fagkonsulent, Hanne Kjær, som i dette skoleår har været
sygemeldt. Vores samarbejde har været virkelig godt og vi ønsker god bedring. Og velkommen til hendes
afløser, Line Flintholm, som fra det øjeblik hun trådte til har været i aktiv og god dialog med os.

