Formandsberetningen 2021
Den politiske situation
Det forgange år kom også til at være præget af Covid-19, og som i skoleåret 2019-20 kom det også til at
påvirke Klassikerforeningens arbejde. Som forudset i sidste års formandsberetning, fik vi en politisk
aftale om elevfordelingen, og det er da også det spørgsmål, der har optaget politikerne mest på
gymnasieområdet i år. Det næste spørgsmål er så en eventuel justering af gymnasiereformen fra 2017,
hvor vi for de klassiske sprogs vedkommende har haft glæde af (se nedenfor under latin C især), at
eleverne først træffer deres valg af studieretning ved afslutningen af grundforløbet. EVA har udsendt
deres femte delrapport om gymnasiereformen, hvori det fremgår, at det står godt til med elevernes
trivsel – faktisk bedre end før 2017-reformen -, og at grundforløbet også fungerer bedre og bedre. Ikke
desto mindre er der stadig kritik af grundforløbet fra både GL og Danske Gymnasier.
Klassikerforeningen holder fast i, at grundforløbet med AP og valget af studieretning i forlængelse af
grundforløbet, er bedst for vores fag og for sprogfagene generelt. Derfor arbejder Klassikerforeningen
politisk for at minde bl.a. uddannelsesordførerne om, hvor godt det går med latin C, og at elevernes
møde med AP (latin) i grundforløbet er helt afgørende for, at så relativt mange vælger faget.
Klassikerforeningen fremhæver også for politikerne, at grundforløbet er mindst lige så vigtigt i forhold
til vores studieretning med de klassiske sprog.
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.
På lidt længere sigt kunne man forestille sig, at temaet omkring STX og den uddannelses store
popularitet i forhold til fx HHX og HTX kunne komme på den politiske dagsorden igen. Her for nylig
har Danske Gymnasier offentliggjort deres 2025-strategi, hvori de slår til lyd for en fælles indgang til
gymnasiet for flere (alle?) ungdomsuddannelser – dog fremhæver de, at uddannelserne hver især skal
bibeholde deres stærke identitet. Hvad et sådant forslag kunne komme til at betyde for de klassiske fag,
ved vi ikke, men Klassikerforeningen holder øje med den politiske udvikling på det område.
Fagene
På grund af den meget store fremgang for latin C (se nedenfor), er der brug for latinlærere ude på
skolerne, og derfor udbyder KU, AU og SDU i fællesskab en sidefagsuddannelse i latin for latinlærere
med et hovedfag i et sprogfag. Det går fint med den uddannelse. Helt aktuelt er der også relativt mange
pædagogikumkandidater i år i de klassiske fag. Det er glædeligt.
Latin og græsk A
I skoleåret 2020/2021 var der 9 klassikerhold med i alt 96 elever. Det var en betragtelig tilbagegang i
forhold til 2019/2020 hvor tallene var henholdsvis 14 og 154. Her per 1. november 2021er der så 11
nyoprettede klassikerhold med i alt 127 elever, så vi er tilbage til et mere gennemsnitligt leje. Igen i år er
der flere skoler, de har været tæt på at kunne oprette, men der skal jo være mindst 7 elever på et hold,
hvis skolen skal kunne få klassikertilskuddet.
.
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Latin B og C
Siden sommeren 2020 er vi begyndt at udklække studenter med latin C, og det betyder, at UVM kan
give os nøjagtige tal – og de tal er imponerende. Tilbage i sommeren 2019 (sidste år med 2005reformen) var der 408 studenter med latin C, i sommeren 2020 (første år med 2017-reformen) var der
3.726. I år var der 4.133. Det er en endnu større fremgang, end det estimat Klassikerforeningen
tidligere har omtalt, og det skyldes, at vi var henvist til at se tal fra lectio og at lytte til tilbagemeldinger
fra skolerne. Vi har tidligere konkluderet, at latin C er blevet et populært fag, og nu kan vi se det med al
tydelighed.
Græsk C
Her har vi nu også adgang til tal fra UVM, og selvom det er ret små tal, så er det i det hele taget
interessant, at der er et par skoler, der udbyder og opretter græsk C. I sommeren 2019 var der 4 elever,
der blev studenter med græsk C, i 2020 var der 34 og i år var der 22.
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.
I sommeren 2020 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 i år, så nu kan
man få tilbagemeldinger på, hvordan det er gået med at anvende den revidere læreplan.

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. Her har vi også nogle
friske tal fra UVM, så vi kan se, hvor mange elever der rent faktisk vælger oldtidskundskab som deres
ene SRP-fag: i sommeren 2020 var der 272 elever, og i år var der 305 elever. Det er en ret ny mulighed
for eleverne – og for os som deres lærere og vejledere -, så tallene er ikke voldsomt store. Til
sammenligning kan jeg oplyse, at der i sommeren 2020 var 118 elever, der havde valgt latin (alle

2

niveauer) som deres ene SRP-fag, og i år var tallet 134. 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
Klassikerforeningens bestyrelse har i 2021 bestået af: Susanne Behrens (kasserer), Mette Marie Dons
Christensen, George Hinge (repræsentant for universiteterne), Erik Kristensen (formand) Anna Mohr
Kristensen (på barsel), Thomas Hemming Larsen & Christel Tvedegaard Lund (næstformand).
Thomas Hemming Larsen træder nu ud af bestyrelsen efter sin anden periode som bestyrelsesmedlem.
Thomas har blandt andet være ansvarlig for foreningens hjemmeside, og han har også været tovholder
på et projekt om styrkelsen af den klassiske studieretning.
Bestyrelsen takker Thomas for det gode arbejde!
Fagkonsulent
Allan Uhre Hansen (Svendborg Gymnasium) blev vores fagkonsulent d. 1. august 2020, og bestyrelsen
har ved flere møder – nogle virtuelle – allerede haft fornøjelse af at samarbejde med Allan. Vi glæder os
til det fortsatte, gode samarbejde.
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 612 medlemmer (sidste år ved denne tid var der 585). 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. Her finder man
også fagkonsulentens nyhedsbreve.
Lars Eskesen fra Odder Gymnasium er redaktør på de klassiske fags del af EMU.

3

Logos
Logos udgiver 3 numre årligt, og det vil også ske i 2022. 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, Marie Kluge, Mathias Arnov, Andreas Petersen Bech, Lars-Ove
Lassen, Sigen Andersen & Hans Gregersen (ansv. redaktør).
Redaktionen har siden sidst sagt farvel til Mette Marie Dons Christensen i redaktionen (hun er nu i
Klassikerforeningens bestyrelse) og altså nu goddag til Lars-Ove Lassen og Signe Andersen.
Aktuelt er vi på vej med et temanummer med titlen 'kanon', og så har vi i foråret tænkt os at se
nærmere på 'grækerne iblandt os' med inspiration i Golden Days og den bog, der kom ved den lejlighed
af Tore Leifer og Gorm Tortzen. Der bliver både et fokus på teater og skulptur og et på myter og
litteratur.

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".
Redaktionen arbejder og med 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, Margit Kiil
Jørgensen, og Natascha Skovgaard Kampp.
Lokalformænd
Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole
Midtjylland:
Sydjylland:
Fyn:
Sjælland: Anders Klarskov, Gefion Gymnasium
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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 i Kroatien.
Klassikerforeningen deltog ikke i år.
Udviklingsprojekter
Resultatet af arbejdet med projektet om styrkelse af den klassiske studieretning (som er beskrevet i
sidste års årsberetning) er netop blevet præsenteret på årets kursus i Vejle. På grund af Covid-19 kunne
det ikke ske før.
Her fra sommeren 2021 har Klassikerforeningen i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab nedsat
en arbejdsgruppe, der skal udarbejde undervisningsforløb til oldtidskundskab, hvor der er fokus på
innovation. Klassikerforeningens formand er tovholder på projektet, og arbejdsgruppen tæller seks
medlemmer. Arbejdet er godt i gang, og arbejdsgruppen vil sikkert kunne præsentere de første forløb
primo 2022.
Konkurrencer & talentrejse
Foreningen har afholdt konkurrencer i både oldtidskundskab og i latin (alle niveauer), og det vil vi
fortsat gøre. Præmieoverrækkelsen blev i år desværre aflyst på grund af Covid-19.
Økonomi
Foreningens økonomi er sund og stabil, og vi har ikke lidt nævneværdige tab på grund af Covid-19. Vi
har dog heller ikke haft nogen synderlig indtjening på kursusaktiviteter. Vores medlemstal er stabilt,
men andelen af medlemmer, der er pensionister stiger.
Klassikerfonden
Fonden har udbetalt kr. 10.000,- til præmier i forbindelse med foreningens konkurrencer.
Efteruddannelse
I årets løb har foreningen udbudt – og aflyst på grund af Covid-19 – tre kurser: sidste års Haraldskærkursus, internatkurset om demokrati (især møntet på oldtidskundskab), og dagskurset i latin og græsk.
Vi kan glæde os over, at vi kan samles her i Vejle, og vi genudbyder de to andre kurser i 2022. Forslag
til kurser og temaer på kurser kan altid sendes på mail til foreningens formand.
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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 har tradition for at sende en repræsentant til årsmødet på Det Danske Institut i
Athen. I år blev årsmødet aflyst på grund af Covid-19.
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