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Formandsberetning 2019  

Tine Lund  
 
For skoleåret 2018-19. 

 

 

Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder -  nogle lange fysiske møder og andre 
online á et par timer. Derudover har der været arbejdsgruppemøder og deltagelse i 

arrangementer og konferencer. 
Bestyrelsen for TLFG i skoleåret 2018-19 består af: 
Tine Lund, formand, Carl Kinze, næstformand, Torsten Lange, kasserer, Bjarke 

Skovgaard, webmaster, Birthe Sidsel, Ann-Kristin Henriksen, Ditte Brink, Vivi 
Ryborg. Suppleant Mona Kjær. Desuden har bestyrelsen tilknyttet konsulent 

Flemming Nygaard. 
 

Medlemmer 
Bestyrelsen har enstemmigt besluttet at gøre medlemskab af TLFG gratis for 

studerende. Så kan studerende lære den faglige forening TLFG at kende, og 
forhåbentlig vil de fortsætte medlemskab efter studietiden. Der vil også være lidt 

ekstra rabat på enkelte medlemsaktiviteter for studerende, da de ikke har 
mulighed for at få skolen til at betale. 

Foreningen sendte sidste år mail ud til alle skoler med opfordringer til medlemskab 
for tysklærere og reklame for foreningen. Desværre er vores opfattelse, at 

opfordringen ikke når ud til tysk-underviserne på skolerne. 
 

Skolekom 
Hvert medlem har hidtil fået en skolekombruger ’identitet’ for dels at kunne deltage 
på den lukkede TLFG medlemskonferencen på skolekom og dels for at kunne tilgå 

materialer til tyskundervisningen, som andre tysklærere og tyskinteresserede har 
delt.  

 
Kun få medlemmer (- 6 medlemmer ud over bestyrelsen siden jan. 2017) - har 

deltaget i debatten mellem medlemmerne. 
TLFG vil gerne tilbyde et online medlemsforum, hvis det er noget medlemmerne vil 

bruge. TLFG har en åben facebookside - men vi har overvejet en lukket facebook-
gruppe for medlemmer. Vi har også drøftet muligheden for et lukket forum på 

foreningens hjemmeside - men med den aktivitet, vi hidtil har oplevet på 
skolekom, er vi meget i tvivl om et medlemsforum vil blive brugt.                            

 
Skolekom og alle konferencer på Skolekom lukker til nytår er udmeldingen fra 

Styrelsen for It og Læring. Der har ingen udmelding været om, at materialet i de 
mange faglige konferencer vil blive flyttet til anden platform. 

Det betyder desværre, at alt materialet i medlemskonferencen forsvinder og 
medlemmer skal derfor sørge for at gemme de materialer, de ønsker at beholde 
inden årsskiftet. Her findes mange ’guldkorn’ lavet af tysklærere og samlet gennem 

mange år. 
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Kontakt til medlemmer 
Kontakten til medlemmer fortsætter som hidtil gennem foreningens mail-

korrespondance som ikke har noget med skolekom at gøre og sker via 
hjemmesiden og mail systemet hos vores udbyder der. Nyhedsblade vil fortsat 

blive sendt til medlemmer ved udgivelsen, ligesom andre tiltag af betydning for 
medlemmerne. 

 
Kontakt - Facebook 

TLFG har en offentlig facebookside, hvor Torsten og Birthe Sidsel og Ann-Kristin 
løbende lægger henvisninger til interessante tyske hjemmesider samt finurligheder 

og humor på tysk. Altså både en guldgruppe af materialer samt et frikvarter til den 

travle lærer, så dagens smil huskes  
 
Kontakt - hjemmeside 

TLFG har nu ud over nyt logo også endelig fået lavet en ny hjemmeside. Det blev 
pludselig nødvendigt, da den gamle hjemmeside ikke længere kunne redigeres. Det 

er Birthe Sidsel, Bjarke og undertegnede, der har forsøgt sig og Bjarke lægger 
næsten dagligt nyheder på hjemmesiden.  

Vi har forsøgt at gøre sitet mere overskueligt og indbydende. Det er selvfølgelig 
begrænset, da vi selv har stået på arbejdet og ikke tilkøbt webdesigner, men 

webdesign ’koster kassen’, og vi er selv tilfredse med resultatet 
 

Kontakt - Nyhedsblade  
Jeg prøver at samle op på både bestyrelsens deltagelse i arrangementer og 
nyheder fra pressen fra TLFGs hjemmeside og desuden hvad, der er blevet sendt til 

bestyrelsen til deling med medlemmerne, når jeg sammensætter Nyhedsblade. 
Bestyrelsen får nys om meget, men kan naturligvis ikke vide alt. Det er vigtigt, at 

også medlemmer gør bestyrelsen opmærksom på materialer og tiltag, så det kan 
videreformidles både via hjemmesiden og via Nyhedsbladene til deling til os alle. 

Nyhedsblade bliver som nævnt udsendt til medlemmer ved udgivelsen. De er også 
frit tilgængelig på både TLFGs hjemmeside og under CFUs faglige blade. 

 
Kontakt - udenlandstur - Hamborg 3-5 oktober 2019 

Der har været lagt et kæmpestort stykke arbejde i at lave en flot pædagogisk-
didaktisk tur til Hamborg. Her har især Birthe Sidsel, der har arbejdet med kontakt 

og udarbejdelse af materialer, Torsten, der har taget sig af hotel og praktiske og 
økonomiske ting og Flemming, der har brugt sine kontakter. Turen havde 33 

deltagere, og det var max. Tilbagemeldingen er, at det har været en kanonfin tur 
og stor succes. Jeg formoder der vil komme en evaluering i næste nyhedsblad fra 

turlederne 
 

Kontakt - Tysklærerdage 
Efter et par kanonfine tysklærerdage i Flensborg sidste år i samarbejde med 
Grænseforeningen besluttede bestyrelsen, at da 2019 også er 10 års jubilæum for 

foreningens stiftelse og skulle fejres - at holde årets Tysklærerdage i København. 
Det bliver nok både første og eneste gang TLFGs tysklærerdage kommer til at ligge 

i København. Der er meget lille tilslutning fra København og Sjælland, og 
København virker til at være for langt væk for TLFGs sædvanlige trofaste 

deltagere. Godt 50 deltagere er tilmeldt - og det er lige i underkanten. Bestyrelsen 
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har i hvert tilfælde besluttet at vende tilbage til Jylland og afholde Tysklærerdage 
2020 der. Formodentlig i Sønderjylland, da 2020 også er dansk-tysk venskabs år.  

Der har været arbejdet meget og ihærdigt på at sammensætte et relevant og flot 
program  for 2019. Og her er det især Ann-Kristin, Carl og Torsten, der har brugt 

megen tid - men og på bestyrelsesmøderne har punktet været på hver gang hele 
året. Vi synes selv, det er et rigtigt flot program TLFG udmelder, og bestyrelsen er 

noget uforstående over den manglende tilslutning.  
 

TLFG holder foreningens 10 års jubilæum i forbindelse med Tysklærerdagene. Her 
har især Carl, Torsten og Ann-Kristin lavet et stort forberedende arbejde for at få 

et godt jubilæum. Det er lykkedes at få lov a holde jubilæet på den tyske 
ambassade og Flemming har som repræsentant for foreningen og tidligere formand 

lovet at lave en sjov og god tale over foreningens ’urgestein’ og virke.  
Selv har jeg kun kendt til foreningen gennem de sidste 4 år, hvoraf jeg har været 

formand de tre. Jeg har læst tidligere års formandsberetninger og er imponeret 
over det arbejde, der er lagt i at få foreningen godkendt og anerkendt. Jeg har i 

min tid oplevet at TLFG bliver mere og mere anerkendt som en faglige tyskpartner, 
der er både er værd at tage med i beslutninger og værd at arbejde sammen med 
omkring tyskfaget og sprogs opprioritering generelt. TLFG er ikke længere en kun 

er en lille udbrydergruppe men en faglig forening på højde med de andre faglige 
foreninger og virkelig værdsat og anerkendt i alle tyske netværks-kredse..  

Det kræver naturligvis et langt og vedholdende frivilligt arbejde af bestyrelsen og 
TLFG har netop en bestyrelse, der sætter tysk i højsædet. Bestyrelsen kan sagtens 

bruge flere arbejdsomme hænder - og hermed en stor opfordring til deltagelse i 
bestyrelsesarbejde for TLFG, hvis lysten er der :-) 

 
 

Kontakt - Tyskbloggen på folkeskolen.dk 
Alle medlemmer af dlf kan oprettes som blogger på folkeskolen.dk  

TLFG har taget initiativ til oprettelse af Tyskbloggen, og her skriver flere 
bestyrelsesmedlemmer om tysk og det, der rører sig på omkring tysk. Her er 

specielt Flemming, Carl, Ann-Kristin og undertegnede aktive. Mona har også været 
på. Bloggen har den egenskab, at man kan skrive personligt om det, der optager 
en. Skulle du have lyst til at blogge på Tyskbloggen, kan du henvende dig til 

bestyrelsen. 
 

Kontakt - lokalkursus 
Der ligger nu en færdig skabelon til tysk ’Lokalkursus i din kommune’ i samarbejde 

med TLFG. Flemming og Birthe Sidsel har udformet både en konkret 
kursusbeskrivelse samt lavet en beskrivelse af rammer og budget - lige til at sende 

til kommuner. Bestyrelsen har fået en enkelt henvendelse og tilbuddet er sendt til 
den involverede kommune - dog endnu uden en tilbagemelding. 

 
Kontakt - julekalender 

Også i 2018 lavede Birthe Sidsel TLFGs julekalender. Denne gang havde vi bedt 
medlemmer hjælpe med gode links bag lågerne. Så ved fælles hjælp kom endnu 

engang kom en fin TLFG Julekalender til tysklærere. Håber vi kan overtale Birthe 

Sidsel igen i 2019 og medlemmer til at hjælpe med indhold  
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Kontakt - Danmarks Læringsfestival og Skolemessen 
Vi har i 2019 haft stand sammen med Grænseforeningen og de sønderjyske 

foreninger og museer. Det har været fint at være med på både Læringsfestivallen 
og Skolemessen. TLFG skal lige lære at være synlige, men bestyrelsen øver sig. 

TLFG fik friplads begge steder og det var flot gjort af de andre foreninger. 
 

Kontakt - De faglige foreninger og DLF 
Vi har i de faglige foreninger på vores fællesmøder med DLF i år arbejdet for at få 

en fællesstand på Danmarks Læringsfestival for alle de faglige foreninger. Det 
lykkedes DLF at få et godt tilbud til de faglige foreninger, og tilslutning fra flere 

faglige foreninger og derfor er det i det regi TLFG deltager i marts 2020. 
Skolemessen er der endnu ikke taget stilling til. 

 
Kontakt - Folkemødet Bornholm 

Også her var det gennem DLF, at TLFG fik plads på Klippescenen. Her dukkede folk 
op på folkemødet, som bare er interesserede i tysk og ikke alle var lærere. Jeg tror 

ikke, vi får flere medlemmer på den konto - men tilstedeværelsen af TLFG er med 
til at gøre TLFG mere synlig og bemærket. Vi gik rundt i vores TLFG T-shirts. Det 
giver nogle gode smil og sjove snakke med folk. Folkemødet lettes økonomisk af, 

at Carl har et familiesommerhus, der koster gratis at overnatte i. Forud for 
Folkemødet blev det store arbejde lavet af Carl med Torsten på sidelinjen. Også 

dette arrangement har bestyrelsen besluttet at fortsætte med. 
 

Så har bestyrelsen nogle faste møder 
To gange årligt er der møde med alle de faglige foreninger og DLF. 

Lempelser af bindinger i Fælles mål har været på dagsordenen. Her har været 
drøftelse og oplæg fra UVM om arbejdet i de nye faggrupper samt orientering om 

og drøftelse af UVMs arbejde med læseplaner, vejledninger og 
prøvebekendtgørelser. De faglige foreninger fortæller altid, hvad er rører sig på 

hvert deres område, og vi har bl.a. drøftet medlemstal og medlemsblade på cfu. 
  

Mere om TLFG og undervisningsministeriet 

Carl var frikøbt til deltagelse i skrivegruppen for Lempelser af bindinger i Fællesmål 
for tysk - forenkling af fællesmål. Arbejde er afsluttet nu. De nye vejledninger er 

udsendt her efter ferien efter en udskydelse pga. folketingsvalget. 
Flere fra bestyrelsen har deltaget i inddragelsesdage i forbindelse med Forenklede 

Fællesmål 
Jeg er frikøbt til deltagelse i Ministeriets faggruppe for tysk et par gange om året i 

en treårig periode. Jeg har været afsted en gang indtil nu, og her handlede det om 
en sidste drøftelse i forbindelse forenklede fællesmål for tysk. 

 
Mere politik 

Inden udskrivning af valg skete der to ting for tysk - dels at vi fik en ekstra time i 
5. klasse og dels at det blev umuligt at få tysk som ekstra valgfag i overbygningen 

for de, der måtte have valgt fransk. 
 

Sidste efterår fik TLFG foretræde for folketingets undervisningsudvalg. Mødet blev 
fulgt op med en mail til de forskellige partier om deres syn på tyskfaget. Se 
partiernes udtalelser på  
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https://www.folkeskolen.dk/658148/paaskelaesning-hvordan-ser-de-politiske-partier-paa-
faget-tysk 

Generelt er der stor tilfredshed med den ekstra time til tysk i 5. klasse og partierne 
ønsker ikke yderligere omkring tysk i grundskolen lige nu. 

 
Der er skrevet til udenrigsministeriet om opfølgning på Tysklandsstrategien - men 

her var beskeden, at den fortsætte udvikling ligger hos Det Nationale Center For 
Fremmedsprog.  

 
Så blev der udskrevet valg, og DK fik en ny undervisningsminister. 

Da DK fik ny undervisningsminister, bad TLFG om foretræde for ministeren for at 
fortælle om tysk fagets stilling i grundskolen. Vi fik en meget flot og rosende 

tilbagemelding om foreningens arbejde, men hun havde ikke tid til møde lige nu. 
 
 
Hvor står TLFG i forhold til Det Nationale Center for Fremmedsprog? 
TLFGs holdning og vision for styrkelse af fremmedsprog er:  
 

 At flere elever skal vælge flere fremmedsprog og opnå solide sproglige 
kompetencer ud over engelsk. Det betyder at alle elever skal have en reel 

mulighed for mindst tre fremmedsprog i grundskolen. 

 

 At tysk er det naturlige 2. fremmedsprog fordi tysk ud over at være 
fremmedsprog også er nærtbeslægtet nabosprog.  

 

Bestyrelsen er naturligvis interesseret i at være vigtige medspillere for tysk i et fortsat 

Nationalt Center For Fremmedsprog.  

Det betyder at vores indflydelse for sammen med de andre sproglige foreninger at 
være med for at få vendt diskursen for fremmedsprog generelt handler om noget langt 

større end en kamp mellem fransk og tysk - og her skal TLFG være med. NCFF har 
sendt Undervisningsministeren en anmodning om møde med henblik på drøftelse af 
sprogsituationen, som NCFF ser den på langs og på tværs i uddannelsessystemet. Det 

er vigtigt for TLFG fortsat at være medspiller og derfor afventer vi foreløbig, hvad den 
henvendelse fører med sig. 

 

TLFG-bestyrelsen har deltaget i interessentmøder afholdt af Det Nationale Center for 
Fremmedsprog forskellige steder i landet. 

TLFG har haft møde med de to Centerledere, hvor vi har hørt om NCFF mission og 

drøftet kommunale sprogstrategier. 

For at fremme fremmedsprog i det danske uddannelsessystem arbejder NCFF bevidst 

med en overordnet strategi, der hedder hvordan ’fremmer vi fremmedsprog generelt 

på langs og på tværs’. 

Det handler om at få en positiv diskurs for at lære fremmedsprog. Her er fokus for 

grundskolen at få udviklet en sproglæreridentitet for lærerne frem for blot en 

læreridentitet - og gerne, at lærerne kan spille ind med flere sprog. Så samarbejde 

mellem lærerne omkring fremmedsprog og promovering af, at det er fedt at lære 

sprog. Flersprogethed og funktionel grammatik. Og tværfaglighed. Sprog-brobygning. 

Alle sprog er fortsættersprog. Hvilke ressourcer kan man trække på, og hvad har sprog 

til fælles. 

https://www.folkeskolen.dk/658148/paaskelaesning-hvordan-ser-de-politiske-partier-paa-faget-tysk
https://www.folkeskolen.dk/658148/paaskelaesning-hvordan-ser-de-politiske-partier-paa-faget-tysk
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Så italesættelse alt det, vi kan med sprog samt finde ud af, hvilke andre fag, sprogene 

’kan lege med’. 

Der arbejder også i NCFF på kommunale sprogstrategier ud fra den erkendelse at NCFF 

ingen beføjelser har, og det derfor er nødvendigt med en ’bottom-up tilgang ved f.eks. 

at få sproglærere ude på skolerne til at danne lokale sprognetværk og arbejde med 

brobygning med ungdomsuddannelserne. Der er sat udviklingsarbejder i gang via 

ansøgninger til NCFFF, hvor der netop er mulighed for at søge økonomi til deltagelse i 

netværksmøder. 

Vi opfordres på hvert møde med NCFF til at gøre lærere opmærksomme på, at alle kan 

søge - man behøver ikke have et helt færdigt forslag. NCFF hjælper gerne med i en 

snak om, hvordan man kan udforme en lokal ansøgning. 

NCFFs holdning er, at der skal satses på mange områder på en gang. 

Det kan godt være vi i alle de forskellige sproglige foreninger sidder med vores små 

kæpheste, men NCFFs mål er sammen med de faglige miljøer og foreninger og 

underviserne at få vendt en uddannelsesmæssig og politisk diskurs omkring 

fremmedsprog. Så alle uddannelsespolitisk ser og forstår værdien i at satse på mange 

fremmedsprog.  

Som bestyrelse for TLFG bakker vi naturligvis op om at fremme fremmedsprog. Vi tror 

på dialogens vej og på indflydelse den vej. Det forhindrer os naturligvis ikke i at mene, 

at tysk i vigtighed kun overgås af engelsk. Som det ses af de politiske partiers 

tilbagemelding, finder alle tysk vigtigt, men ikke vigtig nok til yderligere styrkelse i 

forhold til fransk. Så længe den samlede ’sprogkage’ ikke bliver større og i større 

omfang integreres i tværfaglige forløb, er der en dyster vision for samtlige ikke-

engelske sprogfags fremtid.  

https://www.folkeskolen.dk/618298/ingen-fremtid-for-fremmedsprog-i-flertal                      

Regionsrepræsentanter er stadig på dagsordenen  

På skolekom-konferencen bliver bestyrelsen opfordret til at oprette et korps af 
regionsrepræsentanter. Vi opfordre også folk til at melde sig en sådan opgave, men 

der skal også være folk, der har lyst til at være regionsrepræsentanter, for at det kan 
fungere, og der skal også være relevante arbejdsopgaver for regionsrepræsentanterne 

- vi har allerede et kontaktnetværk til enkelte kommuner, som vi kan kontakter og ser 
gerne andre interesserede melder sig. 
 

 

To gange invitation fra Den tyske ambassade. 
Her i oktober er Carl og jeg to gange blevet inviteret af Den tyske ambassade. 

Første gang til møde på Ambassaden i forbindelse med venskabsåret 2020 og 
anden gang til fejring af årsdagen for genforeningen i Tyskland. 

 
I forbindelse med venskabsåret har Goethe instituttet givet midler til forskellige 
projekter, som blev præsenteret. National museet åbner en stor Tysklandsudstilling 

her i november, og mange museer og foreninger laver events i forbindelse med 
venskabsåret. Der findes en oversigt på Den tyske Ambassades hjemmeside og det 

er naturligvis noget TLFG vil både følge og videregive til Tysklærere gennem TLFGs 
Nyhedsbrev. 

https://www.folkeskolen.dk/618298/ingen-fremtid-for-fremmedsprog-i-flertal
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Den nye tyske ambassadør Detlev Rüngler åbnede begge festligheder med en tale 

om det det dansk tyske forhold. Men hvad der specielt varmede vore hjerter var 
vores danske erhvervsminister Simon Kollerup, der til genforeningsfesten holdt en 

lang, flot og gribende tale på flotteste tysk om de dansk-tyske bånd. Respekt for 
hans forståelse af at kunne fremmedsprog! 

 
 

Bestyrelsen følger naturligvis stadig Tidlig tysk i Sønderjylland, deltager i 
Konferencer og møder med tysknetværk - Goethe, Den tyske Ambassade, Tysk på 

tværs, Nabolandskanalerne, NCFF, Kurs Kultur, Grænseforeningen, cfu, professions 
højskolerne, pressen m.fl. 
_______________________________  
 
Som I kan høre, er det meget spændende at være i TLFGs bestyrelse. Vi har rigtig 

meget at lave og vil meget gerne fordele arbejdet på lidt flere hænder.  
SÅ hermed en opfordring til at melde sig til TLFGs bestyrelse. 

 

På vegne af formanden for TLFG 

 

_________________ 

Tine Lund  

Strøby d. 21.10.2019 


