
Vrinners Hoved den 26.11.2013

Kære Christine Antorini.
Tysklærerforeningen for Grundskolen modtog for få dage siden en opfordring 
til at viderebringe et opslag vedr. "Nyt nationalt korps af læringskonsulenter", 
hvor der søges "dygtige lærere og pædagoger". Ansøgningsfristen er den 6. 
december 2013, ansættelsessamtalerne finder sted før jul og ansættelsen 
sker pr. 1. februar 2014.
Vi er i foreningen yderst foruroligede over den faglige vejledning i fremtiden, 
idet vi kan konstatere gennem stillingsopslaget, at læringskonsulenterne også 
har mange andre store opgaver ud over at ”vejlede i forhold til de enkelte fag i 
folkeskolen, herunder prøver og tests”. 
Vi har som tysklærere brug for, at der i lighed med den rådgivning, vi i over 50 
år har fået fra fagkonsulenterne, også fremover er fagligt kompetente 
rådgivere, der med deres specialviden kan give sparring på et niveau, der 
svarer til, hvad vi i øjeblikket modtager fra fagkonsulenten i tysk. 
Vi har et indtryk af, at ministeriet ønsker at styrke fagligheden samtidig med, 
at der skrues ned for vejledning i faglighed. Det hænger ganske enkelt ikke 
sammen!  Det forekommer særdeles uovervejet, når ministeriet mere end 
antyder, at fagkonsulentfunktionen ønskes afviklet.
Vi vil gerne opfordre dig til at sikre, at vore tyskkolleger også fremover vil 
kunne få den tilstrækkelige faglige vejledning, de har behov for. Vi er som 
tysklærere i folkeskolen løbende blevet orienteret via fagkonsulentens 
kontaktkanal på EMU’en og i Skolekom, og vi har i det daglige arbejde altid 
kunnet få et hurtigt svar på aktuelle spørgsmål, når vi har haft brug for det, så 
vi som faglig forening har kunnet videreformidle relevant information.
Vil du sikre os, at tyskkollegerne også fremadrettet, med det kommende korps 
af læringskonsulenter, vil kunnefå den service, fagkonsulenten i tysk tidligere 
har givet?

Ovenstående sendes også til Folketingets Undervisningsudvalg til orientering, 
da ikke mindst forligspartierne har et medansvar for den kommende udvikling.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen

Flemming Nygaard
Formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen

FlemmingNygaard
Havvej 32
VrinnersHoved
8420 Knebel
28250669
www.tysklaerer.dk

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14
BUU Alm.del  Bilag 59
Offentligt


