Formandens beretning 2018

Årets møder i bestyrelsen: Vi har haft 5 møder i år, hjemme hos Stig i foråret, i Nyborg sammen med
regionssekretærerne i august, i november i København med DLF/sekretariatet, i januar i Richmond og
endelig et forberedende møde på Skype 10. marts.
I år har der (igen) været fokus på sprogenes status i gymnasiet. GL har genoplivet “Tænketanken om sprog”,
hvor vi har en plads, ”Gymnasieskolen” har haft fokus på sprog, men da det mest handlede om sprog 2,
sendte vi en kommentar som vi fik i bladet. Arbejdet med at udvikle sprogstrategier på de enkelte skoler er
så småt i gang, og gennem Det nationale center for fremmedsprog (http://ncff.dk/) håber vi, at der kan
komme hul igennem. Men indimellem kan vi godt blive lidt ærgerlige, fordi der ikke er så meget fokus på
engelsk i disse sammenhænge.
Årets helt store skrækhistorie var, da rygterne bredte sig om, at ministeren ønskede at afskaffe EN/SA
studieretningerne. Det førte til et samarbejde med FALS, og vi glæder os over at have fået en rigtig fin
kontakt og fremtidig samarbejdspartner.
Vores bog “Mind the Gap” er godt på vej. Vi siger tak for mange indlæg, som vi nu skal redigere og sætte
op. Udgivelsen kommer senere i år.
I år har vi tilbudt abonnementer på NYT og eNotes. Det har været en stor succes og vores fornemmelse er,
at det er fedt.
De første reformårgange er godt på vej, og vi skal til at se på fagets status efter reformen. Hvad sker der, vil
der være konsekvenser? Vil vi kunne mærke, at faget har mistet meget skriftlighed? Vil der ske et fald i
antallet af B>A hold?
I år har vi fået EVAs rapport om “Den faglige udvikling i gymnasiet 1967‐2017 i fagene dansk, matematik,
fysik og engelsk” (https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/faglige‐udvikling‐gymnasiet). Ole Juul Lund
deltog i arbejdet, og det var rigtig fint, at vi dermed kunne komme til orde i det arbejde. Konklusionerne var
‐ nærmest ‐ som forventede: Det er ikke nemt at sammenligne det faglige niveau over så lang en periode og
hvor skiftende gymnasiebekendtgørelser og læreplaner giver faget forskellige vilkår. Vi har også været
igennem en vanvittig digital udvikling, der gør at materialesøgning, elevernes eksponering for engelsk mm
har ændret faget. Det, der nok gør størst indtryk, når man ser rapportens tal, er at vi har mistet timer ikke
mindst til skriftlighed.
EVAs rapport skal nu have en efterfølger, og ministeren har nedsat “Rådet for faglighed i de gymnasiale
uddannelser” med et “ekspertpanel”, der skal undersøge fagligheden i engelsk. Vi er inviteret et møde med
ministeren i april.
Persondatapolitik: I henhold til EUs persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, er vi
forpligtet til at beskytte medlemmernes oplysninger. Vi har ikke fået opdateret vores persondatapolitik på
hjemmesiden, men det kommer snarest. Når du bliver medlem hos os, indsamler vi følgende
personoplysninger: navn, adresse, e‐mail, medlemstype, samt betalingsmetode. Oplysningerne tastes ind
via vores hjemmeside eller på tilmeldingsblanket i forbindelse med arrangementer. Oplysningerne, som du
indgiver, når du tegner medlemskab, bruges til at sende medlemsblade og nyhedsbreve ud. Derudover
bruges de til kontingentopkrævning samt registrering og fakturering ved kursusdeltagelse. Retsgrundlaget
for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens art 6 stk 1. Vi opbevarer

dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang, hvor oplysningerne er registreret, jf.
bogføringsloven § 10. Oplysninger om dit navn, adresse og medlemsnummer videresendes til Tarm Trykkeri
A/S til at udsende Anglofiles. Det er Postnord der står for distribution af bladene.

Kurser:
I 2018 udbød foreningen otte kurser, hvoraf to blev aflyst. Emnerne var så forskellige som fodbold,
Shakespeare, grammatik og non‐fiction. Samtidig blev der i samarbejde med fagkonsulenten afholdt flere
FIP‐kurser. Endvidere var der selvfølgelig foreningens årskursus, som jo afholdes i forbindelse med
generalforsamlingen. Dette kursus er et stort arrangement, der siden 2007 er en fast tradition som er
utroligt velbesøgt og hvert år har en lang venteliste. Det gælder også i 2019, hvor det har været nødvendigt
at skaffe ekstra indkvartering på Hotel Nyborg Strand. Årskurserne er altså kommet for at blive.
Det må erkendes, at kursusudbuddet i 2018 var spinket. Det kan skyldes flere ting.
For det første, og nok også det vigtigste, handler det om lærernes arbejdstid og finansieringen. Alle oplever,
at der løbes hurtigere, og at der derfor ikke er tid til at deltage i kurser, eller at der fra skolernes side
afsættes færre midler efteruddannelse. På mange skoler ansøger lærerne endvidere om kurser i forbindelse
med indsendelse af ønsker til opgavefordelingen i foråret, ofte samtidigt med at GLs kursuskatalog
udkommer. Heri annonceres nogle, men ikke alle kurser arrangeret af Engelsklærerforeningens regi. Det
skyldes, at foreningens regionssekretærer med kort varsel kan opslå kurser, så disse kurser vil det ofte ikke
være muligt at lægge ind i en lærers årsplan.
En anden grund til de forholdsvis få kurser skal ses i forhold til den store interesse for FIP‐kurserne, hvor
man har kunnet orientere sig om læreplanerne. For mange lærere, og også for skolerne, har en opdatering
på de nye faglige krav haft førsteprioritet, hvilket er forståeligt nok. Det er nogle af de nye områder i
læreplanerne, som Engelsklærerforeningen også tager op.
Fremadrettet kan man på foreningens hjemmeside se, at der udbydes censorkurser for hf B (april/marts) og
kurser om følgende emner: kortfilmsanalyse, fake news og kildekritik. Endelig arbejder kursusledelsen på at
udbyde censorkurser for stx B til efteråret.

Anglo Files
Redaktionens medlemmer i 2018 var:
Eva Høeg
Jesper Kaalund
Margit Nordskov Nielsen
Pernille Holm (ansvarshavende fra 1. oktober)
Rasmus Kværndrup Andersen (fra 1. april)
Vibeke Toft Jørgensen (ansvarshavende frem til 1. oktober, herefter udtrådt af redaktionen).
Det meste af arbejdet i redaktionen er foregået via nettet. Vi har dog også holdt egentlige redaktionsmøder
i forbindelse med foreningens årsmøde samt augustmødet for bestyrelsen, regionsrepræsentanterne og
redaktionen. Endelig har redaktionen holdt et møde i København i december 2018.
De fire numre fra 2018 har haft følgende temaer:

# 187: Engelskfaget i forandring (bl.a. om faghistorie og reformen)
# 188: Non‐fiction (i forlængelse af årskurset om non‐fiction)
# 189: Eksamen og Retold (det traditionelle eksamensnummer samt et tema om gendigtninger, Retold)
# 190: Brexit
Det er bladets linje, at vi bringer såvel forskningsbaserede artikler som hands‐on artikler med ideer til
undervisningsforløb og ‐aktiviteter. Hvert nummer har typisk omkring 20 bidrag og et omfang på ca. 100
sider (omfanget kan variere en del alt efter tema). Anglo Files indeholder altid nyt fra fagkonsulenten og
Engelsklærerforeningen samt et eller to temaer. Foruden de faste indlæg og temaerne består stoffet af
noveller, rejseartikler, tekster til TIP (technology in practice) samt anmeldelser. Som noget nyt har vi i år
indledt en serie, hvor regionsrepræsentanter præsenterer sig selv og giver stafetten videre, og vi håber
hermed at belyse arbejdet i foreningen over hele landet.
Da mange af foreningens medlemmer sætter pris på at få deres fagblad bragt direkte til hoveddøren,
udgives Anglo Files både i papirform og på foreningens hjemmeside. Et andet væsentligt argument for det
fysiske blad er, at det er langt lettere at gøre bidragsydere, herunder forskere, interesserede i at skrive til
bladet, når det udgives i trykt form.
I løbet af året er oplaget sat op, fra 1850 til hele 2050. Det er meget glædeligt, at der er sket en stigning i
medlemstallet og antallet af læsere (Bemærk: oplægstallet vil dog altid være højere end det faktiske
medlemstal, da vi sender en del eksemplarer til bidragsydere, skoler mv.). Det er selvsagt dyrere at trykke
og udsende flere eksemplarer, men vi har ikke haft behov for at forøge budgetrammen fastlagt fra årets
start. Budgettet på 500.000 kr. har været relativt let at holde, da 2018 ikke har været et år med et
rejsenummer. På indtægtssiden er der midler fra bladpuljen og fra annoncesalget, selv om vi har oplevet en
faldende interesse for at annoncere. Alt i alt har bladet en sund økonomi, og vi har haft råd til at ansætte
en professionel korrekturlæser fra november, hvilket betyder en lettelse af arbejdet for
redaktionsmedlemmerne.
Temaerne for årgang 2019 bliver: # 191: Climate Matters, # 192: United Kingdom? # 193: Eksamen # 194:
Lost in Translation om kulturmøder og meget andet. Deadlines er: 15. januar, 15. april, 15. august og 15.
oktober, og bladene udkommer så i slutningen af den efterfølgende måned. Vi minder om, at bladene
udsendes som B‐post, og derfor kan der være op til fem hverdages forskel på, hvor hurtigt de når frem til
læserne.
Der er sket to ændringer i redaktions sammensætning i løbet af året. For det første er Rasmus Kværndrup
Andersen er blevet medlem af redaktionen fra 1. april. For det andet har Pernille Holm fra 1. oktober
overtaget posten som ansvarshavende redaktør efter Vibeke Toft Jørgensen, der er gået ud af redaktionen.
Vi vil fra redaktionens side gerne takke for alle de mange spændende bidrag til Anglo Files i 2018. Samtidig
vil vi opfordre medlemmerne – også de mange nye medlemmer ‐ til at bidrage med forslag, ideer og
artikler, så vi kan udgive et rigtig godt fagblad.

Regioner
Regionerne er foreningens rygrad og uden gruppen af aktive regionssekretærer kan vi ikke opretholde
vores kursusaktivitet. Det er så dejligt at se at vores regionssekretærer har lyst til arbejdet og har “lang
holdbarhed”. Det er en konstant inspiration at være sammen med jer til vores årlige møde i august.

Vi kan lige nu byde velkommen til to nye regionssekretærer i Roskilde: Simon Veber Weishaupt og Inge
Katrine Rosdahl fra Vestegnen HF og VUC og så siger vi farvel til Finn Agger (Vejle) og Johanne
(Hovedstaden).
Vi håber at vi snart kan få gang i Hovedstaden igen. Der er mange gymnasier, mange kolleger og
medlemmer som vi gerne vil give muligheden for at tage på foreningens kurser.
PS, Gymsprog, Fagligt Forum
I løbet af året har vi igen deltaget i samarbejder i PS og GymSprog. Som tidligere nævnt er der
opmærksomhed på sprogenes status i gymnasiet, og vi gør, hvad vi kan for at tale om engelsk som sprogfag
i disse fora. Desværre har vi haft forskellige udfordringer i forhold til at kunne deltage i nogle af møderne,
da de enten har været placeret geografisk og tidsmæssige på en meget uhensigtsmæssig måde eller, og det
gælder for et stort anlagt møde i PS i januar, at mødet blev placeret, mens bestyrelsen var i London.
I efteråret afholdt UVM en seminardag i Fredericia for alle faglige fora. Det er altid spændende at se, hvem
ministeriet indkalder til seminaret og hvad temaet er. Her kan man afkode hvad der står øverst på
udviklingsdagsorden. I år var temaet digitale kompetencer og digital dannelse. Der var spændende og
tankevækkende oplæg.

Hjemmeside
Abonnementerne på New York Times og eNotes har været en stor succes, og de lader endda til at have
tiltrukket flere nye medlemmer. Det er naturligvis meget glædeligt, men abonnementerne har også været
forbundet med meget arbejdet. Problemer med login, glemte password, nye emails har vi brugt rigtigt
meget tid på, men efterhånden har vi fået oparbejdet en god rutine, som gør det lidt lettere. Men på grund
af den store arbejdsbyrde med abonnementer, har vi heller ikke fået gjort så meget ved hjemmesiden, som
vi gerne ville. Som udgangspunkt prøver vi at holde hjemmesiden forholdsvis statisk. Vi poster nyheder og
så forsøger vi at samle læreplaner, censorinformationer og div. informationer som normalt er spredt ud
over flere hjemmeside. Fx så samler vi al information om skriftlig og mundtlig eksamen under en fane.
Normalt ligger denne information spredt over ministeriets hjemmeside og forskellige sider på EMUen. Men
i det kommende år skal hjemmesiden have en opdatering og et mere tidssvarende udseende. Samtidig vil vi
også gerne gøre lidt mere ud af at fortælle om, hvilke muligheder, der gemmer sig i eNotes med
essayspørgsmål, arbejdsark og artikler om div. værk og tekster.
På Facebook har vi pt. 1518 følgere, og tallet er støt stigende. Det sidste år har vi betalt for en række
annoncer, hvilket bl.a. har resulteret i flere tilmeldinger til vores kurser.

Økonomi
Foreningens økonomi har det fortsat godt, selv om regnskabet for året 2018 adskiller sig fra tidligere års.
Tidligere års regnskab har vist pæne overskud, og foreningens revisorer samt generalforsamlinger har
gentagne gange påpeget, at det ikke er foreningens opgave at skabe en stadig voksende formue. Der er
kommet flere forslag til tiltag, der kunne lade formuen komme medlemmerne til gode, og i 2018 ser det ud
til, at det er lykkedes. For i modsætning til tidligere år viser regnskabet for 2018 et underskud af en vis
størrelse (kr. 182.424), fordi det er lykkedes foreningen at bruge penge på aktiviteter, der kommer
medlemmerne til gode.

Resultatet kan væsentligt forklares på følgende måde:
Hovedårsagen til det ændrede regnskabsresultat findes i posten ”abonnementer”, der normalt er en meget
lille post i regnskabet. Udgifter til ”Abonnement mm” udgjorde i 2018 231.544 kr. Det drejer sig om New
York Times og e‐notes, men da e‐notes‐abonnementet er to‐årigt, bogføres kun halvdelen af den samlede
udgift i 2018‐regnskabet. Angående angloFiles: der har været et fald i annonceindtægter 2017 til 2018
(76.222 til 53.439 kr) – en situation, som blot må konstateres.
Indtægter fra medlemskontingenter: 2018 havde en mindre nedgang i indtægter fra kontingenter, hvilket
kan ses som ret godt i betragtning af den vigende beskæftigelse inden for det gymnasiale område. Således
udgjorde indtægter fra kontingenter i 2017 i alt 589.347 kr. ‐ Budget 2018 anslog: 585.000 kr, og regnskab
2018 viste 582.375 kr. altså en mindre nedgang. Til gengæld viser det aktuelle medlemstal pr. februar 2019
en stigning, idet der er 1592 ordinære medlemmer samt 40 associerede medlemmer til nedsat kontingent.
– Det er et godt resultat. –
Kurser: Foreningens kursusvirksomhed har i de senere år givet overskud, og også her afviger regnskab 2018
fra tidligere års regnskaber: Det samlede resultat er et lille underskud på 37.558 kr. Heraf udgør underskud
på årskurset 36.724 kr, og det betyder at de øvrige kurser som helhed har givet overskud. –
Dlf‐sekretariatets daglige administration af foreningens økonomi virker godt. Der er god kommunikation
mellem regnskabsfører (Jane Nielsen) og kasserer omkring alle relevante sager.
Noget kunne tyde på, at et regnskab som det for 2018 ikke er holdbart på længere sigt. Imidlertid ville en
kontingentforhøjelse på 50 til 75 kr i høj grad kunne bidrage til en balance, som også er holdbar på længere
sigt, og det er i denne sammenhæng værd at nævne, at medlemskontingentet til engelsklærerforeningen
ikke er blevet forhøjet i de sidste 10 år.

Tak til vores revisorer: Colin Cessford og Anders Mark Andersen.
Vi siger farvel og tak til to regionssekretærer: Finn Agger og Johanne Katrine Larsen.
Vi siger også farvel og tak til Ole Juul Lund og Bodil Hohwü Nielsen.

