NEWSLETTER 8 - FEBRUAR 2020
Kære medlem
Her har du februar måneds nyhedsbrev fra Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening. Du kan bl.a. læse om de
to nye bestyrelsesmedlemmer og Erfadag for EUX/Merkantil som finder sted i marts.
Skriv til os
Hvis du har noget på hjertet, hvad enten det drejer sig om kommentarer og forslag til kurser, foreningsarbejde
eller du har undervisningsmaterialer eller metoder, du godt vil dele med os andre, hører vi meget gerne fra dig.
Har du mod på at arbejde i bestyrelsesarbejdet, hører vi også meget gerne fra dig, uanset om du er EUD/EUXlærer, HTX-lærer og/eller HHX-lærer. Alle er mere end velkomne.
Husk også at der på hjemmesiden er mulighed for at dele forløb, metoder og andet arbejde i klasseværelset,
som har givet jer noget godt. Du skal blot sende det til os, så klarer vi resten.
Lidt ”give and take” kan gøre vores liv nemmere!

Nyt fra bestyrelsen
ERFADAG for EUX/Merkantil
Beretningen fra generalforsamling
Evalueringer LK2019
Lidt om de nye bestyrelsesmedlemmer
Tips og ideer
Bestyrelsesmedlemmers adresseliste
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Nyt fra bestyrelsen
Et nyt år er begyndt – også for den nye bestyrelse. Som altid når januarmødet finder sted starter vi med at
konstituere bestyrelsen. Posterne blev fordelt som følger:

Efter konstituering af bestyrelsen, kan vores bankskifte forhåbentligt også snart falde på plads. Det er en
længere proces, der hele tiden rammer ind i nye forhindringer. Vi krydser fingre for, at det nu kan glide rimeligt
uhindret.
Bestyrelsen kastede sig derefter over evalueringerne af LK19 (disse og bestyrelsens kommentarer finder du
andetsteds i dette NewsLetter).
Landskursus 2020 d. 19. og 20. november er også et tilbagevendende emne, og med udgangspunkt i de forslag
der er kommet fra deltagerne på LK19 har vi nu et udkast til programmet klar. Emner som er i spil, spænder fra
arbejdet med Tv-serier over Skotland og Nordirland til det amerikanske valg. I skrivende stund er der ja fra vores
showstopper – som vi dog holder hemmelig lidt endnu.
Bestyrelsen besluttede at annoncere for landskurset på Facebook samt i GL-E kataloget – opmærksomme
medlemmer har måske set, at landskurset allerede er nævnt i forårskataloget. HUSK at reservere dagene, så du
og dine kolleger kan komme med. Du kan tilkendegive din interesse på Facebook-begivenheden og følge vores
side. Tilmelding kommer som altid til at foregå via vores hjemmeside.
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Foreningen barsler med en ERFA-dag for EUX-business samt et kursus om analytical essay for HTX engA.
Information om dette kommer ud på Facebook og hjemmesiden, så snart vi ved mere.
På vegne af EE, deltager Stine og jeg i dialogmødet om almen sprogforståelse sammen med repræsentanter fra
GL og andre faglige foreninger for sprogfagene samt repræsentanter fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Dialogmødet afholdes den 20. februar 2020 i København.
Har man spørgsmål til bestyrelsen, er man velkommen til at kontakte os via hjemmesiden eller Facebook. Man
må selvfølgelig også gerne sende os en mail. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden samt andetsteds i dette
nyhedsbrev.
Næste møde for bestyrelsen bliver det årlige internatmøde d. 22. og 23. april. Forslag til emner på dagsordenen
kan sendes til bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne,
Majbrit Christensen, formand

https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2020/feb/01/we-got-brexit-done-cartoon#img-1
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Erfadag for undervisere i engelsk på EUX/Merkantil
torsdag den 19. marts kl. 9:30-16:00
på Tietgen Business, Lerchesgade 29, 5000 Odense, lok. K018.
Kursusbeskrivelse og målgruppe
Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening holder endnu engang erfadag for lærere i Engelsk niv. C og B på EUX
merkantil.
Fagkonsulenterne Sarah Hedegaard Sørensen (niv. C) og Jonas Rasmussen (niv. B) deltager på erfadagen. Hvis du
har spørgsmål til fagkonsulenterne, er du meget velkommen til at sende det hurtigst muligt og senest 1. marts,
så de har mulighed for at forberede sig. Send mail til: akm@ucholstebro.dk
Foreningen har lavet et program for dagen, men deltagerne opfordres til at medbringe gode idéer til tekster,
film, småopgaver, aktiviteter, skriftlighed, mundtlighed, grammatik etc. Derfor: Tag dine gode idéer (afprøvede
og uafprøvede) med – don’t be shy! Rigtig mange af os er alene og har ingen fagkolleger på skolerne. Derfor er vi
afhængige af hinanden og af, at vi tør at dele små og store idéer med hinanden.
Vel mødt til en dag, med masser af input og erfarings-/idéudveksling og ikke mindst networking med fagkolleger
fra hele landet.

Tid og sted:
ERFA-dag og dialogmøde foregår torsdag den 19. marts kl. 9:30-16:00
på Tietgen Business, Lerchesgade 29, 5000 Odense, lok. K018.

Tilmelding:
Tilmelding senest mandag den 9. marts på engelsklærerforeningen.dk – under fanen ”Kurser”, hvor der findes
en tilmeldingsblanket

Pris og betaling for deltagelse:
Pris medlemmer af EE: 650,00 kr. inkl. moms
Pris ikke-medlemmer af EE: 1100,00 inkl. moms – dette inkluderer kontingent for skoleåret 2020-2021
Deltagerbetaling opkræves ifølge betalingsoplysninger på tilmeldingsblanketten, dvs. enten via tilsendt faktura
eller e-faktura via skolens Ean-nummer. Hav gerne dette nummer klar ved tilmeldingen.
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Dagens program:
09:30-10:00

Ankomst og kaffe/te

10:00-10:15

Velkomst og dagens program

10:15-11:00

Engelsk niv. C: Kort orientering om nyt fra ministeriet samt opfølgning
på første omgang af eksamener (prøveform a+b) efter det nye
fagbilag v. fagkonsulent Sarah Hedegaard Sørensen.

11:00-11:55

EO/EOP – faglig sparring og workshop. Hvordan sikrer vi, at engelsk
bliver en ”ligeværdig partner” når vi laver opgaveformuleringer og
eksaminerer i EOP? Hvad gør I på jeres skole? Medbring eksempler på
problemstillinger og opgaveformuleringer.
Frokost og faglig networking

12:00-12:45
12:45-13:30

Engelsk niv. B: Kort orientering om nyt fra ministeriet samt opfølgning
på første omgang af eksamener efter det nye fagbilag v. fagkonsulent
Jonas Rasmussen.

13:30-14:15

Kontekstuel grammatik – faglig sparring og workshop. Medbring
eksempler på hvordan du integrerer grammatik i din (daglige)
undervisning

14:15-14:30

Pause med kaffe/te og faglig networking

14:30-15:15

Værklæsning – idéer til hvordan vi gør værklæsningen spiselig for
vores elever. Hvad har du gjort?

15:15-15:50

15:50-16:00

Argumentative Essay – faglig sparring og workshop. Medbring
eksempler på opgaver eller idéer til afleveringer og/eller
rettestrategier.
Afslutning. Vi ses på landskursus på HUSET i Middelfart den 19.-20.
november 2020
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Formandens beretningen fra generalforsamling
Medlemmer
Landskursus 2018 – prøvet at inkorporere nogle af evalueringerne fra sidst, bl.a. workshops
Nyt navn og logo
Anne-Dorte: gennemgang af det nye navn + logo (tankerne bag)

Erfa-dage
Dialogmøder i forhold til nye tiltag på uddannelserne eksempelvis i forhold til nye eksamensformer.
Nyt kursus – omkring ”analytical essay”:
HTX engelsk A. Ikke besluttet, hvor kurset skal afholdes endnu.
Kommunikation til medlemmerne.
Fagkonsulenterne.

Pædagogisk samarbejdsudvalg (PSU)
Det er givende at alle faglige foreninger mødes, giver et godt fagligt netværk. Arbejde i forhold eksempelvis
censurloven. Samarbejde mellem STX, HHX og HTX om fælles normer. Allerede til sommer burde der ske en
ensretning. Udover, PS-udvalget deltager foreningen i GymSprog, hvor der er samarbejde. Planer om en
sprogdag. Fokus på brug af tværfagligt sprog.
Fagligt forum d. 31. oktober – innovative kompetencer, hvad undervisningsministeriet forstår ved
innovative kompetencer, og hvordan man arbejder med det. Se på EMU.

Fremtiden
Vigende medlemstal. Besparelser på skolen. Travlhed. Fokus på et ønske om at fortsætte med at være en
forening. Deling af materiale, huske at dele gennem foreningen, så der bliver udbredt et større kendskab til
foreningen.
De resterende medlemmer af bestyrelsen fortsætter i bestyrelsen næste år.
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Kasserens beretning
Nedgang i medlemstal. Mange udmeldelser - primært pga. pension, jobskift, eller afskedigelser. 25 nye
medlemmer.
Nye medlemmer fra HTX og EUX. – Henvisninger fra andre medlemmer.
Vigtigt at udbrede kendskabet til den faglige forening.
Kontingentet fastholdes. (Det er de få, der får medlemskabet betalt af deres skoler, derfor fastholdes de 375
kr. pr. år)
Gennemgang af resultatopgørelse for året.
Stigning i udgifter til bestyrelsesaktiviteter, da der er flere bestyrelsesmedlemmer. Det er overskuddet fra
landsmødet, der har vendt underskud til overskud. Hvordan forventningen bliver for 2019 er usikker, da
landsmødet har færre deltagere i år.
Bankskifte undervejs. Nu bliver der en fast kontaktperson i Sparekassen Thy. Bankskiftet fra Danske Bank
sker af etiske overvejelser efter drøftelse på sidste generalforsamling.
Husk at give besked ved udmeldelse og flytning. Det vil lette arbejdet for bestyrelsen og kassereren.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent – hvilket der er tilslutning til bl.a. deltagere i
generalforsamlingen.
Mette Andreasen, Gaby Andersen og Anne-Dorte Korsgaard Møller genopstiller, og der er tilslutning til
deres fortsatte arbejde.
Jennifer Burke (HTX) ønsker at indtræde i bestyrelsen, og Esma Karakus fra Niels Brock har kontaktet
bestyrelsen for at indtræde i bestyrelsen – og bestyrelsen har valgt at bede begge indtræde i bestyrelsen,
da der må være 10 medlemmer i bestyrelsen. Der er tilslutning til dette fra deltagerne i
generalforsamlingen.
Gitte Ahrensberg fortsætter som suppleant. Ny suppleant: Anna Weis Mølbak – IBC Kolding.
Mikkel Herold Zeilberger og Susanne Dencker Larsen fortsætter som revisorer, og Pernille Brouer
genopstiller som revisorsuppleant, hvilket der er tilslutning til.
Jennifer Burke – præsenterer sig som nyt medlem i bestyrelsen.
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Spørgsmål fra salen
-

Har vi et brev, vi udsender til nye kolleger?

Diskussion:
Skal vi lave en pjece til nye kolleger, så vi evt. får kapret nye medlemmer - ”welcome box”? Det er blevet
diskuteret i bestyrelsen, og er noget, de vil arbejde videre på. Information til nye kolleger. På hjemmesiden
kan man melde sig som kontaktperson på en skole, måske kan den funktion udnyttes ude på skolerne.
Forslag til, at der kan laves en liste hos de tilstedeværende i forhold til en kontaktperson på skolerne.
-

Kunne der kombineres noget ERFA noget i forbindelse med FIP-kurserne?

FIP er koordineret fra ministeriets side. Jonas vil dog reklamere for foreningen på FIP-kurserne. Jonas er
bundet af de oplæg, der er stukket ud fra ministeriet.
Diskussion:
Det er nemmere ude på skolerne at få lov til at komme på kurser, hvis det er med fagkonsulenten.
Bestyrelsen har et godt samarbejde med Jonas som fagkonsulent.
-

Kan man lave en lukket gruppe til deling af materialer? Kan man finde en platform for erfaudveksling, materialedeling – evt. en undergruppe på Facebook, som man kunne gøres ”privat” for
medlemmerne.

Diskussion:
”Engelskunderviser”-gruppen fra STX engelsklærerforeningen på Facebook er meget dominerende. Dog
svært at styre lødigheden af oplæg med videre i gruppen. Diskussion om, hvorvidt man skal lave et mere
lukket rum. Spørgsmålet om, hvorvidt løbet ikke er kørt i forhold til at skabe en ny gruppe. Kunne man lave
en gruppe, som var et mere lukket forum, som kunne begrænses til medlemmer af engelsklærerforeningen.
Det er bare nemmere at dele via Facebook.
Ligesom dansklærergruppen har en almindelig gruppe, og en hemmelig gruppe, hvor der deles
eksamensspørgsmål/opgaver mv. Der er selvfølgelig noget i forhold til copyright. Kunne være fint med en
lukket gruppe.
OBS! Datoen for landsmødet 2020 bliver d. 19/20 november.
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Evalueringer

Bestyrelsen vil gerne sige 1000 tak for jeres positive og konstruktive feedback. Vi sætter stor pris på jeres
tilbagemeldinger og tager dem med i betragtning, når vi planlægger landkursus 2020.
Herunder kan I læse et udpluk af de skønne kommentarer.
-

Gode rammer, skønt at kunne vinde bøger, god forplejning.
Aktualitet, alsidighed, inspiration.
God forplejning, godt indhold.
Dejligt selskab og spændende oplæg. Lokationen er god og arrangement har en god længde.
God variation mellem emnekredse og oplæg omkring overordnede rammer.
Varieret, spændende, lærerigt.
Fantastiske foredragsholdere og varierede emner.
Interessante emner man forholdsvis nemt kan arbejde videre med.
Glimrende arrangement og sted. Dejligt med erfaringsudveksling.
Det hele var fint og interessant. God inspiration.
Jeg fik besvaret en masse spørgsmål og sparring med kollegaer. Godt, når man er alene hjemme i
afdelingen.
Tak til bestyrelsen for et stort arbejde med at planlægge LK 2019 – Vi ses næste år.

Endnu en gang tak for jeres opbakning.

Lidt om de nye bestyrelsesmedlemmer
Esma Karakus
Jeg hedder Esma, bor i København og underviser i engelsk og dansk på Niels Brock (Nørre Voldgade). Jeg er
ny i EE-bestyrelsen og deler den engelske glæde med alle andre. Jeg har et bredt interessefelt og er som
person nysgerrig på at blive klogere. Jeg siger særligt ja tak til nytænkning af faget - med respekt for den
eksisterende kontekst/tradition - og glæder mig til vidensdeling.
Engelsk og bøger er ikke det eneste jeg hygger med. Jeg danser Zumba, ser dum ud under yoga, er
afhængig af The Daily Show med Trevor Noah og forsøger at blive bedre til at vandre noget mere.

Jennifer Burke-Hansen
For ca. 25 år siden blev jeg færdig som Cand. SIF i Engelsk (Sprog og Internationale Forhold) fra Aalborg
Universitet og har arbejdet som underviser på Odense Tekniske Gymnasium lige siden, dog med en lille
pause fra 2001-2003, hvor jeg var hjemme med mine 3 børn, som nu er 17, 20, og 23.
Jeg underviser primært i engelsk men også lidt i samfundsfag efter at have taget et sidefag i Samfundsfag i
2004. I 12 år var jeg studieturskoordinator på en 4-ugers studieophold i Texas for vores elever med
studieretningen KIT-A/EngA. Denne studieretning blev nedlagt ved den nye reform, og jeg er nu
blevet studievejleder. Jeg er også kursusleder, tilsynsførende og vejleder i det omfang der er behov for det.
I min fritid går jeg til kor, dyrker body-toning og Zumba og løber. Jeg elsker at gå i biografen, til foredrag og
koncerter.
Jeg er oprindeligt fra Texas og har boet i Danmark i over 30 år. Jeg elsker at undervise og være engageret i
den faglige udvikling både på det engelske, pædagogiske og didaktiske plan. Jeg brænder for at knytte de
gode og stærke relationer for at sikre de gode oplevelser for og med mine elever, kolleger, familie, venner
og nu også med alle mine nye bekendte i EE. Jeg glæder mig til mit arbejde i bestyrelsen!

Tips og ideer
Måling af eleverne kompetencer ud fra CEFR
Til det formål er der faktisk en gratis test til rådighed: På https://www.efset.org/englishcertificate/ kan eleverne tage en gratis test der varer 50 minutter. Eleverne får et certifikat med
deres niveau efter at have fuldført prøven. Prøven tager udgangspunkt i CEFR.
Der er også en Quick Test som kun tager 15 minutter. Denne prøve tager også udgangspunkt i
CEFR. https://www.efset.org/quick-english-check/

Bestyrelsesmedlemmers adresseliste
Majbrit A. Christensen

Formand, FB-redaktør

Gl. Hobrovej 15

mmo@tradium.dk

8920 Randers NV
Tlf. 28 59 52 56

Stine Fisker Riis

Kasserer og medlemsregistrator

Vestre Kirkegårdsvej 13

SFR@eucnordvest.dk

7700 Thisted
Tlf. 22 94 75 15

Anne-Dorte K. Møller

Næstformand, FB-redaktør

Parkvej 120

AKM@ucholstebro.dk

7500 Holstebro
Tlf. 21 26 96 32

Mette Andresen

Kursus- og mødekoordinator samt

Rolf Krakes Vej 12

MEA@ibc.dk

forlagskontakt

6400 Sønderborg

Anette Hansen

Webredaktør

Hærvejen 78

ahan@ibc.dk

6330 Padborg
Tlf. 22 90 00 63

Gaby Andersen

Redaktør, NewsLetter

Elmevej 13

gaby@mercantec.dk

8800 Viborg
Tlf. 28 26 34 60

Jette Worsøe Allentoft

Sekretær

Nr. Snedevej 101

jeal@learnmark.dk

Hvirring
8762 Flemming
Tlf. 50 71 20 50

Jennifer Burke-Hansen

HTX-redaktør, Newsletter, FB-redaktør

Rugvænget 15, Langtved

jb@otg.dk

5540 Ullerslev
Tlf. 25 30 02 07

Esma Karakus

Ad hoc

Skjulhøj alle 60 2tv

eska@niels.brock.dk

2720 Vanløse.
Tlf. 50 48 77 46
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