Formandsberetningen 2020
Den politiske situation
2019-20 har været et meget specielt år, som har været præget af Covid-19. Dette gælder også
Klassikerforeningen og vores aktiviteter i forhold til politikerne. På gymnasieområdet er der netop nu
politiske drøftelser om et nyt taxametersystem til ungdomsuddannelserne, som sikkert også kommer til
at hænge sammen med en ny elevfordelingspraksis. Det vurderes, at der kommer et politisk udspil på
det område inden længe. Til sommer (2021) skal evalueringen af gymnasiereformen fra 2017 være klar –
der har løbende været delrapporter fra EVA -, og så må vi antage, at politikerne kaster deres blik på det
indholdsmæssige i reformen. GL er også i færd med at lave en evaluering og Danske Gymnasier
kommer helt sikkert også med input til en eventuel justering.
Der har været en del kritik af grundforløbet, som mange anser for at være for logistisk besværligt i
forhold til det udbytte (at eleverne vælger studieretning på et oplyst grundlag), man ønsker at opnå.
Klassikerforeningen er dog ikke i tvivl om, at det er essentielt for vores fag (latin og græsk), at eleverne
først skal vælge studieretning, når de faktisk har mødt fagene i grundforløbet – her har AP-latin en helt
særlig rolle. Vi kan jo også se, at især latin C har haft umådeligt godt af 2017-reformen. Der er givetvis
også andre fag – især 2. fremmedsprog -, der heller ikke kan have interesse i, at eleverne skal vælge
studieretning allerede i grundskolen. Hvis vi skal fremme sprogfagene i gymnasiet, så skal eleverne
møde fagene i grundforløbet, og der skal være økonomi på skolerne til at kunne oprette små sproghold,
som vores klassikerhold ofte er.
Fagene
Som omtalt i de seneste to års formandsberetninger, så går det virkeligt godt med latin på C-niveau på
mange skoler. Det betyder så, at mange skoler har brugt for flere latinlærere, og her i august måned
påbegyndte de første 25 gymnasielærere den sidefagsuddannelse i latin, som de tre universiteter (KU,
AU og SDU) har udviklet og nu udbyder i fællesskab. Uddannelsen er udformet således, at
gymnasielærere med et hovedfag i et sprogfag kan opnå merit og derved gennemføre sidefaget hurtigere
end normalt.
Latin og græsk A
I skoleåret 2019/2020 var der 14 klassikerhold med i alt 154 elever, hvilket var en pæn stigning i
forhold til året før. Her per 1. november 2020 er der desværre kun 9 klassikerhold med i alt 96 elever.
Det er en betragtelig tilbagegang. Der var flere skoler, der havde 6 tilmeldte elever, men det er ikke nok
til at udløse klassikertilskuddet (der skal være 7 elever), og så var der skoler, hvor ledelsen ikke ønskede
at oprette små hold på fx 8 elever på trods af tilskuddet.
I det forløbne år har nogle klassikerskoler deltaget i et projekt med henblik på at afdække elevernes valg
af klassikerstudieretningen. Se mere herom nedenfor under ”Udviklingsprojekter”.
.
Latin B og C
Selvom Klassikerforeningen ikke længere har mulighed for at se, hvor mange latinhold der er rundt
omkring på skolerne ved at tilgå Lectio direkte, så har vi alligevel meget gode indikationer på, at det
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stadig går virkeligt godt med latin C. I begyndelsen af september udsendte vi en rundspørge til skolerne,
og selvom vi ikke kan fremlægge en helt præcis optælling af latinhold og elever, så tyder meget på, at
latin C fastholder sin position som et ganske populært fag blandt eleverne – på nogle skoler er der
endog flere, store latinhold.
Græsk C
I skoleåret 2020/21 er der i lighed med sidste år et antal græsk C-hold. I skrivende stund kender
bestyrelsen ikke det nøjagtige antal, men det er glædeligt og interessant, at faget/niveauet har bidt sig
fast.
Latin og Almen sprogforståelse
Latin indgår med 20 obligatoriske latintimer i forløbet Almen sprogforståelse. Latindelen af Almen
sprogforståelse trives godt og vækker interesse for faget latin og sprog generelt hos eleverne, hvilket ses
på de flotte tal for latin C. Latin har spillet en usammenlignelig rolle for sprogene i Europa, og det er
spændende og meningsfuldt for eleverne at opdage dette. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtige
disse latintimer i AP er for de klassiske fag i gymnasiet, og det er derfor også vigtigt, at latinkompetencen er til stede på skolerne.
Her i sommers kom der en revideret læreplan til AP, hvor APs rolle som introduktion til de sproglige
studieretninger blev understreget. Læreplanen blev også lettet lidt, så der er knap så mange faglige mål i
almendelen. Skolerne kunne vente med at bruge den reviderede læreplan til næste år, men på
formandens skole har vi anvendt den reviderede læreplan, og vi er godt tilfredse med den.

Oldtidskundskab
Oldtidskundskab er et populært fag med ofte interesserede elever som i de andre klassiske fag i
gymnasiet. Oldtidskundskab er enestående forstået på den måde, at alle elever her er i kontakt med den
antikke verden og dens indflydelse på eftertiden i et helt år. Mange kulturelle sammenhænge går op for
eleverne i løbet af dette år, og der er mange dygtige lærere til at formidle faget med nye spændende
arbejdsformer. Oldtidskundskab er vigtigt for elevernes forståelse af europæisk kultur og for deres
demokratiske grundlag og dannelse.
Oldtidskundskab kan nu også indgå i SRP, hvilket er en meget spændende idé, der giver
oldtidskundskabselever en ny mulighed for at fordybe sig i de klassiske tekster. Det betyder, at vi på
kommende kurser i oldtidskundskab må have et øget fokus på fagets skriftlige dimension og på fagets
metoder, og hvordan vi forklarer metoderne til eleverne.
Med reformen i 2017 blev det muligt for private gymnasier at erstatte et obligatorisk c-niveaufag (fx
oldtidskundskab) med et andet fag, som kunne medvirke til at profilere gymnasiet. Den mulighed har
de private gymnasier ikke længere – og der var da heller ikke mange, der benyttede sig af muligheden.
Bestyrelsen
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Klassikerforeningens bestyrelse har i 2020 bestået af: Susanne Behrens, Sophie Ege (kasserer), George
Hinge (repræsentant for universiteterne), Erik Kristensen (formand) Anna Mohr Kristensen, Thomas
Hemming Larsen & Christel Tvedegaard Lund (næstformand).
Sophie Ege træder nu ud af bestyrelsen, og bestyrelsen takker Sophie for hendes mange år på posten
som kasserer. Vi har følt os helt trygge med Sophie som bestyrer af vores pengekasse, og Sophie har
også lagt megen energi i at flytte foreningens økonomi mv. fra Dansklærerforeningens sekretariat til
vores nye sekretariat. TAK for dit gode arbejde!
Susanne Behrens overtager nu posten som foreningens kasserer.
Fagkonsulent
D. 31. juli i år fratrådte Anne Bisgaard Vase sin stilling som fagkonsulent i de klassiske fag.
Klassikerforeningen har haft tæt og glimrende samarbejde med fagkonsulenten. TAK for samarbejdet,
Anne!
D. 1. august tiltrådte Allan Uhre Hansen (Svendborg Gymnasium) stillingen som fagkonsulent i de
klassiske fag. Bestyrelsen har allerede haft fornøjelsen af at arbejde sammen med vores nye
fagkonsulent i forbindelse med vores sommermøde.
Hjemmesider og Facebook-gruppe
Klassikerforeningen.dk fungerer som bestyrelsens hjemmeside, der løbende videregiver information til
foreningens medlemmer og andre interesserede om foreningens aktiviteter såsom konkurrencer,
efteruddannelse og udviklingsprojekter. Klassikerforeningen har også en Facebook-gruppe, hvis
medlemstal nu er på 585 medlemmer (sidste år ved denne tid var der 541). Gruppen administreres af
medlemmer af bestyrelsen. Derudover har foreningen hjemmesiden Antikken.nu, der fungerer som en
portal for elever fra både grundskolen og gymnasiet. Udenfor Klassikerforeningens regi, men oprettet
af nogle af vores medlemmer, findes også Facebook-grupperne ”Oldlærere unite!” og ”Latinlærere i
gymnasiet”, hvor der også er stor aktivitet.
EMU
EMU har undergået en forvandling og man kan finde paradigmatiske forløb baseret på de nye
læreplaner, da der ikke er plads til forløbsbeskrivelser i de nye vejledninger til fagene.
Fra i år har vi ikke længere fagspecifikke redaktører på EMU.
Logos
Logos udgiver 3 numre årligt, og det vil også ske i 2021. Temaet i no.3/2020, der er på i postkasserne
netop nu, er metode, og no. 1/2021 kommer til at handle om senmiddelalder/tidlig renæssance. Vi
overvejer også at genbesøge temaet ’demokratisk dannelse’.
I redaktionen sidder Katja Holm, Mette Marie Dons Christensen, Bo Larsen, Marie Kluge, Mathias
Arnov, Andreas Petersen Bech & Hans Gregersen. 2020 har været et stort udskiftningsår, hvor vi har
sagt farvel til Pernille Borch og goddag til Marie Kluge, Mathias Arnov og Andreas Petersen Bech.
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Desuden har Bo Larsen meddelt, at han faser ud af arbejdet i denne vinter. Bo har været med fra
efteråret 2011.
Bestyrelsen takker Logos’ redaktion for det gode arbejde med det meget flotte medlemsblad. Der skal
også lyde en særlig tak til Bo Larsen og Pernille Borch for deres redaktionsarbejde.
Klassikerforeningens Kildehæfter
Kildehæfter udgiver bøger (både fysiske og e-bøger) med emner indenfor de klassiske fag. Medlemmer
af Klassikerforeningen modtager automatisk alle nyudgivelser.
Udgivelser under udarbejdelse er oversættelser af Lukian og en udgivelse om "Medeas Børn".
Herudover går redaktionen i november i gang med at se på muligheden for at udgive e-tekster med
tekster til latin-c med flere forskellige glosesæt tilpasset forskellige c-niveau-grammatikker.
I redaktionen sidder Roar Rimmen Gaardsøe, Helle Gjellerup, Lise Lysholt Hansen og Margit Kiil
Jørgensen.
Redaktionen oplyser, at hvis man har tid og lyst til redaktionsarbejde, så er man mere end velkommen
til at kontakte Roar Rimmen Gaardsøe.
Lokalformænd
Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole
Midtjylland:
Sydjylland:
Fyn:
Sjælland: Anders Klarskov, Gefion Gymnasium

Euroclassica
Euroclassica er en forening for de europæiske klassikerforeninger, og foreningens formål er, at
søsterforeningerne i Europa kan udveksle erfaringer og synspunkter. I år afholdtes årsmødet via Zoom,
og Klassikerforeningens formand deltog i mødet.

Udviklingsprojekter
For at afdække baggrunden for elevernes valg og fravalg af klassikerlinjen, har Klassikerforeningen
arbejdet sammen med en række gymnasier om at lave en række spørgeskemaer, ud fra hvilke man

4

ønsker at give gode råd og hjælp til de enkelte gymnasier. Selve indsamlingen af data er færdig, og vi vil
i den anledning sige stort tak til alle de skoler, der har været med i undersøgelserne. Resultaterne er ved
at blive skrevet sammen, så der til december ligger materiale klar, der offentliggøres på EMU og på
Klassikerforeningens hjemmeside. Resultaterne skulle ligeledes være fremlagt på Haraldskær, men der
vil blive fundet et alternativt forum for dette næste år.
Konkurrencer & talentrejse
Årets vindere af vores konkurrencer var:
Oldkonkurrencen:
En delt 1. plads til: Arent Vihøj-Kvist, Herning Gymnasium og Helen Jensen, Katedralskolen i Odense.
Latinkonkurrencen:
C-niveau: 1. plads: Rikke Waltz, Brøndby Gymnasium og 2. plads: Clara Lundberg, Nordsjælland
(NGG)
A-niveau: 1. plads: Matilde Errebo, Ribe Katedralskole og 2. plads: Arent Vihøj-Kvist, Herning
Gymnasium
Græskkonkurrencen:
1. plads: Lea Burgeat, Svendborg Gymnasium
2. plads: Lærke Hellum Hentze og Luna Carina Liv Christiansen, Svendborg Gymnasium
På grund af Covid-19 var det desværre ikke muligt at gennemføre den planlagte talentrejse, hvortil der
ellers var mange tilmeldte. Klassikerforeningen forsøgte at stable en kort, hjemlig tur på benene, men
tilslutningen var ikke stor nok.
Økonomi
Foreningens økonomi er sund og stabil, og vi er nu færdige med at skifte administrator fra
Dansklærerforeningen til Mit sekretariat i Viborg.
Klassikerfonden
Fonden har udbetalt kr. 10.000,- til præmier i forbindelse med foreningens konkurrencer.
Efteruddannelse
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På grund af Covid-19 har vi måttet aflyse vores latin C/B og Græsk A-kursus i marts måned. Vi
genudbyder kurset og håber på at kunne afholde det i marts 2021. Lokalkurset på Sjælland måtte
desværre også aflyses.
Senest har vi været tvunget til at aflyse kurset på Haraldskær, hvor vi ellers havde et rekordstort antal
tilmeldte.
I 2021 (april) udbyder vi et internatkursus i oldtidskundskab, hvor temaet er demokrati.
Samarbejde med andre organisationer
Klassikerforeningen har kontakt med en række organisationer. I Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS)
holdes kontakten med GL og de øvrige faglige foreninger, og i Gymsprog arbejdes mere specifikt
sammen med gymnasiets sprogfag. Der har været afholdt møder i begge organisationer.
Klassikerforeningen er også repræsenteret i det faglige forum for de klassiske fag, hvor der afholdes
møder to gange årligt. Internationalt er foreningen medlem af Euroclassica.
Klassikerforeningen har derudover kontakt med Filologisk-historisk samfund, Latinlærerforeningen,
Afstøbningssamlingens Venner, Antikkens Venner, Klassikernes Rejseforening, Klassisk Arkæologisk
forening og studenterforeningerne på universiteterne.
Klassikerforeningen deltager også ved årsmøde på Det Danske Institut i Athen.
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