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Kære medlemmer 
Tak fordi I er mødt op til generalforsamling 2021. Det er dejligt at se jer, og dejligt at det i år kunne 
lade sig gøre at mødes. På generalforsamlingen skal vi hvert år give jer en status på året, der er 
gået, og vores bud på det kommende år, der venter. Altså hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej 
hen? 
 
Corona 
Vi kommer desværre ikke udenom at nævne Covid-19, så lad os tage det med det samme. Det 
seneste år har igen været påvirket af COVID-19 -situationen med restriktioner, forsamlingsforbud, 
anbefalinger, test og varierende smittetal, som alle har haft indflydelse på året, der er gået. 
Bestyrelsens vintermøde blev grundet Corona udskudt til den 13. marts 2021, hvor vi måtte mødes 
virtuelt. Her kunne vi byde velkommen til Maria Hodel som nyt medlem af bestyrelsen. På dette 
møde blev bestyrelsen konstitueret, og Christian Smith og jeg tiltrådte som det nye formandskab. 
Karsten Trolle Viholm blev vores nye kasserer og Signe Breinholt Schou, Jenny Gibson og Mia 
Nielsen fortsatte som bestyrelsesmedlemmer. Trods de omskiftelige rammer for vores 
bestyrelsesarbejde, har vi holdt fanen højt og fortsat vores arbejde.  
 
Bestyrelsens sammensætning 
Bedst som vi havde budt Maria Hodel velkommen i bestyrelsen, måtte hun desværre fratræde 
igen efter sommerferien. Derfor har vi pt. en plads ledig i bestyrelsen og håber, at vi kan finde et 
medlem, der har lyst til at tage pladsen. Bestyrelsen konstituerer sig på vores vintermøde lørdag d. 
29. januar 2022. Mia Nielsen er i den lykkelige situation, at hun venter barn denne vinter, hvorfor 
vi byder velkommen til Loan Dihn fra Holstebro Gymnasium, der indtræder som barselsvikar for 
Mia i den kommende bestyrelsesperiode.  
 
Tyskfaget til debat 
Det forgange forår har tyskfaget været til debat på mange platforme. Det startede med 
foleskolelæreren, Tenna Bay fra Herfølge Skole, der mener, at man skal fjerne tyskfaget fra 
skoleskemaet, da faget skulle være et levn fra fortiden. I Tysklærerforeningen gav det os god 
mulighed for at lade vores modsatte mening komme til udtryk via diverse medier. Det kom til 
udtryk gennem en kommentar og et debatindlæg i Berlingske Tidende samt radiointerviews i P1 
morgen og P4 Midt & Vest.  
I forbindelse med det åbne samråd om styrkelse af sprogundervisningen d. 29. april 2021, hvor 
bl.a. børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og daværende forskningsminister 
Ane Halsbroe-Jørgensen deltog, sagde børne- og undervisningsministeren, at hun vil være åben 
over for nye drøftelser om styrkelse af uddannelsessystemet, og at hun vil drøfte dette med de 
sproglige faglige foreninger. Vi ser med spænding frem til at holde ministeren op på dette. 
Derudover blev der på samrådet drøftet Danmarks Tysklandsstrategi. Ulla Tørnæs og Ellen Thrane 
Nørby, der havde indkaldt til samrådet, ønsker sig begge en ny Tysklandsstrategi som opfølgning 
på Regeringens strategi for Tyskland, som den daværende regering fremlagde i 2016. 
Fagkonsulent Louise Ebbesen Nielsen beretter, at følgegruppen til sprogstrategien, som den 
tidligere regering satte i søen tilbage i 2017, er på trapperne med en sprograpport. Ønsket om en 



ny Tysklandsstrategi og opfølgende sprograpport hilser vi i bestyrelsen velkomment og vil følge 
udviklingen nøje.  
 
Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) 
Vi har i Tysklærerforeningens bestyrelse et tæt samarbejde med Det Nationale Center for 
Fremmedsprog. De inviterer bl.a. til netværksmøder for de sproglige faglige foreningers 
bestyrelser, hvor nye samarbejder blomstrer.  
NCFF har fingeren på pulsen i forhold til, hvilken udvikling sprogfagene går igennem på alle 
uddannelsesniveauer. Vi har senest fået en oversigt over, hvor mange elever der dimitterer STX 
med tysk. Siden 2015 og til nu er antallet af elever, der ender med tysk på B-niveau steget fra 
45,5% af en årgang til 51,1%, hvilket er glædeligt. Anderledes ser det ud med antallet af elever, der 
ender med tysk på A-niveau. Her ser vi et signifikant fald på 3%, hvor der i 2015 var 8,8% af en 
årgang, der sluttede med tysk på A-niveau, er vi i 2021 nede på kun 5,7%. Denne udvikling har 
været stødt faldende, og vi er meget bekymrede over dette og gør vores for at gøre politikerne 
opmærksomme på dette. For vi tænker i bestyrelsen, at der bl.a. er tale om et strukturelt problem 
i gymnasieskolen, hvor mange elever, der ønsker tysk på A-niveau, i givet fald skal kunne klare at 
have fem fag på A-niveau, og dette mener vi, bør ændres.  
  

 
 
Derudover har NCFF lavet en undersøgelse af aldersfordelingen for landets tysklærere, som er 
interessant i forhold til, om vi kommer til at mangle undervisere i faget inden for kort tid, nu hvor 
universiteterne oplever nedgang i deres optag på studierne. Undersøgelsen er lavet på basis af 
GL’s medlemmer i foråret 2020. Her viser det sig, at GL har 1029 medlemmer, der underviser i 
tysk. Aldersspredningen på disse medlemmer går fra 26 år til 73 år. Heldigvis er der en nogenlunde 
jævn spredning, således at der er mange tysklærere i 30’erne og 40’erne, ligesom der er mange i 
midt 50’erne og 60’erne. Undersøgelsen giver ikke grund til bekymring om, at vi mangler yngre 
tysklærere til at varetage undervisningen på skolerne. Fagkonsulent Louise Ebbesen Nielsen 
fortæller ligeledes, at der dette år er tilmeldt 30 kandidater til årets fagdidaktiske kursus, hvilket er 
en fremgang fra de tidligere år.  
 



 
 
Markedsføring og medlemstal 
Siden sommeren 2021 er vi lykkedes med et få 20 nye medlemmer, som vi hilser varmt 
velkommen. Dette er bl.a. sket ved en rundspørge til faggrupperne på alle gymnasieskoler samt 
ved kun at lukke medlemmer ind i vores lukkede Facebook-gruppe, hvor vi har været i kontakt 
med dem, som ikke var medlemmer, men ønskede at være med i den lukkede gruppe.  
 
Vi har i foreningen de seneste år oplevet mange udmeldelser pga. pension og haft svært ved at 
opretholde medlemstallet med nye medlemmer. Dags dato har vi 506 medlemmer i foreningen. Vi 
har sat os som ambition i bestyrelsen, at vi vil have medlemstallet op, da vi på baggrund af NCFF’s 
undersøgelse af aldersspredningen på landets tysklærer kan konstatere, at GL har 1029 
medlemmer, der underviser i tysk. Nogle af GL’s medlemmer underviser selvfølgelig på HHX og 
lignende skoler, men der må alt andet lige være tysklærere på gymnasierne, der ikke er medlem af 
vores forening. Jo større vi står som forening, desto stærkere kan vores fællesskab blive.  
Vi håber, at I vil hjælpe os med at gøre jeres kollegaer, der ikke er medlemmer, opmærksomme på 
vores arbejde for faget og det attraktive ved at være medlem af foreningen. Det kan fx være ved 
at tage punktet op på jeres kommende faggruppemøde eller spørge jeres yngre kolleger, om de er 
medlemmer endnu. 
 
Samarbejder 
For at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af foreningen har vi påbegyndt en række 
forskellige samarbejder bl.a. med teateret Sort/Hvid, der giver rabat til os medlemmer på deres 
forestillinger samt Grand Teatret, der giver rabat på udvalgte tyske filmvisninger. Vores forhåbning 
i bestyrelsen er, at flere samarbejdspartnere vil tilbyde vores medlemmer rabatordninger. 
Derudover forsøger vi at gøre os synlige på de sociale medier, hvor I kan følge os på Instagram og 
Facebook. På Facebook har vi, som tidligere nævnt, en lukket gruppe kun for medlemmer, hvor vi 
bl.a. har mulighed for at dele WissensWert elektronisk med jer. Vi håber, at I vil følge os og synes 
godt om vores opslag, så vi kan få spredt de gode budskaber og få skabt interesse for tyskfaget. 
 



 
Kurser 
Vi glæder os over, at vi ved sidste års generalforsamling fik vedtaget, at vi fremover holder 
generalforsamlingskursus i foreningen hvert år. Vores ambition for foreningen er, at disse kurser 
skal fungere som årsmøde med overnatning, hvor vi hver andet år vil udbyde kurset i Tyskland og 
hver andet år afholde et overnatningskursus i Danmark. Derfor afholder vi næste 
generalforsamlingskursus i Hamburg fra onsdag d. 2/11 til fredag d. 4/11 2022. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen, og hør dine kolleger ad, om ikke I skal tage sammen afsted.  
 
Vi oplever for tiden et bredt kursusudbud til tysklærere hos diverse forlag, hos NCFF og gennem 
ministeriets FIP-kurser. Det har haft betydning for vores deltagerantal til foreningens egne kurser, 
og derfor vil vi fremadrettet selvfølgelig stadig udbyde kurser, men fokusere mest på at afholde 
generalforsamlingskurserne med forhåbentligt høj deltagelse fra vores medlemmer.  
 
Derudover har vi haft et spændende samarbejde med den faglige forening FALS, som vi påtænker 
at udbyde et tværfagligt kursus med igen. Ligeledes er vi ved at opbygge et samarbejde med 
Tysklærerforeningen for Handelsskolerne, som det måske også kunne være relevant at udbyde 
kurser sammen med.  
 
Jeg kan love jer, at vi fortsat vil arbejde ihærdigt på at fremme tyskfaget, udbyde spændende 
kurser, udgive et fagblad med fingeren på pulsen og forsøge at styrke det fællesskab, vi har som 
medlemmer af Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HF.  
 
Tak for ordet! 
 


