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LANGKÆR GYMNASIUM

Kileparken, Tiist
8381 Mundelstrup

Telefoner: kontor (06) 24 2o 11 
lærerværelse (06) 24 18 51 
elevkantine (06) 24 29 11

Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 9,00-14,oo

Rektor træffes bedst kl. 12-13

Langkær Gymnasium er bygget af arkitektfirmaet Friis og Moltke 
og skolen er fuldført i 1975. Bygningernes karakteristiske pro
fil hænger sammen med, at alle undervisningsrum modtager indirek
te lys gennem de såkaldte lyspulte.
Langkær Gymnasium skulle oprindelig have været et forsøgsgymna
sium, men disse planer synes nu skrinlagte. Skolen begyndte i 
1975 med 1 sproglig og 3 matematiske 1. gymnasieklasser, samt 3 
HF-klasser. Til skoleåret 1978/79 er der optaget 3 sproglige og 
5 matematiske gymnasieklasser og ingen HF-klasser.
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Vi undertegnede, som har redigeret dette årsskrift, har 
været enige om, at hovedformålet med den lille publikation 
skal være at give nye elever og lærere et forhåndskendskab 
til Langkær Gymnasium. Vi håber, at det er lykkedes at give 
oplysningerne på en sådan måde, at også andre kan få lyst 
til at læse dem.

Susanne Axelsen, l.a 
Lea Jeppesen, l.a 
Anneke Madsen, l.a 
Ruth Jæger Pedersen, l.a 
Marianne Sichlau, l.a 
Beinla Skaalum, l.a 
Mette Winther, l.a
Jesper Krogh Pedersen, lq

Jens Ahm 
Asker Bentsen 
Erling Baastrup 
Poul Aage Fogde 
Aage Jørgensen 
Anni Klein 
Kirsten Løvschal 
Finn Olsen
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FORSØG PÅ LANGKÆR ?

På baggrund af nogle erfaringer fra undervisningsforløb i 
2.g. ansøgte formning og musik i januar 1978 om tilladelse 
til at gennemføre forsøg med integreret undervisning i de 
to fag.
Ansøgningen om forsøg var begrundet i følgende forhold:

1. Et ønske om at indhøste erfaringer i.forbindelse med etable
ringen af et gymnasialt fællesfag, som vil kunne indgå i frem
tidige forsøg med integration af EFG- og gymnasieuddannelsen. 
Forsøgsansøgningen er udformet i overensstemmelse med oplægget 
til læreplan for de musiske fag på EFG's basisår (jvf. "Time
planer og læreplaner for fællesfag ved EFG, basisåret", bd. 2, 
nr. 4, februar 1974, p. 164 ff.).

2. Et ønske om at betone sammenhængen mellem formning og musik 
for herigennem at styrke forbindelsen mellem disse fag og 
gymnasiets øvrige fag. Den projektorienterede undervisning 
vil her kunne medvirke til at skabe sammenhænge, som natur
ligt lægger op til et tværfagligt samarbejde, inden for hvil
ket det historiske hovedsynspunkt igen vil kunne placeres cen
tralt i gymnasieundervisningen. - En betingelse for at form
ning og musik skal kunne indgå med vægt i et sådant tværfag
ligt samarbejde er, at klasserne bibeholdes udelte.

3. For mange elever føles valget mellem formning og musik ved 
overgangen til 2g uheldigt, måske ligefrem kunstigt. Ved at 
undgå denne valgsituation, lægges der op til en styrkelse af 
elevernes praktiske og kreative færdigheder. Set i en menings
fuld sammenhæng åbner dette mulighed for, at eleverne gennem 
udadrettede aktiviteter kan bidrage til en øget kontakt med 
kredse uden for skolen. Dertil kommer, at erfaringerne med 
såvel fagenes arbejdsformer som fremlæggelsen af de færdige 
resultater vil kunne give eleverne en værdifuld indføring i 
og erfaring med planlægning og tilrettelæggelse, som de kan 
drage nytte af i de arbejdsmæssige og andre sammenhænge, de 
sidenhen kommer til at indgå i.
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4. Mange af de kontakter, som skolen for øjeblikket har med be
folkningen i lokalmiljøet, herunder også med de afleverende 
folkeskoler, skabes så at sige uden for skoletiden. Specielt 
for en skole med et stort opland betyder dette, at eleverne 
har svært ved at opfatte disse kontakter som egentlig vedkom
mende. Det samme må formodes at være tilfældet for lokalbe
folkningens vedkommende. Ved at integrere kontaktforsøgene 
i den undervisningsmæssige sammenhæng åbnes der for en posi
tiv udvikling på dette område.

Ansøgningen blev anbefalet af såvel lærerråd som skolenævn. Fra 
Direktoratets side anbefalede man, at forsøget blev gennem ført, 
idet man dog ikke ville tage stilling til de økonomiske konse
kvenser .
Herefter meddelte Amtet, at man ikke kunne støtte forsøget.

Kurt Finsten / Ole Straarup.
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Om fagintegrationsforsøget (fip)

I det følgende vil vi forsøge at give en kort redegørelse til nye 
elever m.v. om, hvad der menes med forkortelsen f.i.p., som de nok 
ofte vil støde på. Orienteringen er baseret på de hidtil indkomne 
elev- og lærererfarlnger-papirer og vil derfor være vores egen for
tolkning heraf. En mere omfattende vurdering af forsøget, inklude
rende et statistisk materiale vil evt. fremkomme, når det sidste 
sæt oplysninger vedrørende fip- og examenssituationen er blevet be
arbejdet.
Fip var et internt fagintegrationsforsøg mellem alle fag minus i- 
dræt, formning, musik og hvor matematik kun deltog delvist, som 
blev gennemført i 1HF (begge klasser) i efterårssemestret 1977. 
Fundamentalt set ændredes intet, idet alle bekendtgørelsesmæssige 
pensumkrav og timetal blev bibeholdt; men i praksis arbejdede ele
verne i selvstyrende grupper med udgangspunkt i 2 antologier, der 
var samlet af en tværfaglig lærergruppe med elevbistand. Antologi
erne blev hen ad vejen suppleret op med arbejdssprøgsmål. Skema
lægningen var indrettet således, at der fortrinsvis var både en 
"humanistisk" og en "naturvidenskabelig" vejledningslærer tilstede 
i fip-lokalerne.
Det overordnede emne var Danmark i EF - et emne, der blev nedbrudt 
i tre delemner: 1) Uddannelsesforhold, 2) forhold omkring arbejds
situationen samt 3) den økologiske problematik omkring fødevarer 
og sundhed. (For en nærmere redegørelse, se årsskrift 1977). Hvert 
delemne afsluttedes af en opsumerende individuel rapport, som sam
men med gruppebesvarelserne udgjorde de studerendes skriftlige ar
bejde. Herudover kom så i tillæg diverse danske stile, biologirap
porter og matematikopgavesæt. I delemne 3 blev der givet valgfri
hed mellem en aim. lærerstyret undervisning og et "rigtigt", frit 
projektarbejde om emnet. Elevgruppen delte sig med en svag over
vægt til projektformen.
Styringen af forsøget foregik gennem et fælles elevlærerudvalg med 
fast mødetidspunkt i "hultimen", samt gennem to ugentlige plena, 
hvor grupperne på skift varetog dirigentfunktionen. Til ny-sammen- 
sætning af grupperne o.l. praktiske spørgsmål nedsattes blandede 
ad hoc udvalg.
Under hele forløbet førtes en projektprotekol, der skulle afspejle 
arbejdet time for time og gengive plenaernes argumenter og beslut
ninger .
Hvordan oplevede så eleverne denne undervisningsform?
Udfra en anonym spørgeskemaundersøgelse foretaget midt i forløbet 
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ved vi, at kun 8 % af de knap 60 elever fandt materialet mindre 
tilfredsstillende, medens resten fandt det godt, meget godt eller 
yderst tilfredsstillende. Også gruppearbejdsformen vurderes på 
dette tidspunkt meget positivt. Her var 55 % tilfredse, 17 % me
get tilfredse og kun 3 % d.v.s. to elever, meget utilfredse. Der
imod udtrykte ca. 1/4 mindre tilfredshed med, hvorledes det lykke
des at få tilrettelagt gruppens daglige arbejde og ligeledes mht. 
at få anvendt lærernes bistand hensigtsmæssigt. Ser man på vurde
ringen af det sociale samvær, placeres dette meget højt, idet kun 
5 % vurderer det mindre tilfredsstillende, medens 95 % er positi
ve, heraf endog 35 % meget tilfredse.
Arbejdsbyrden omkring hjemmeforberedelsen fandtes rimelig (90%) og 
tidsforbruget lå typisk på 2 ä 3 timer (75 % af eleverne) og man 
finder arbejdssedlerne er en rimelig god støtte (82%). Omkring læ
rernes styring af projektet var holdningen, at 60 % fandt indblan
dingen passende, 12 % ønskede mindre og resten mere styring. På 
spørgsmålet om, hvorvidt lærerne burde fortsat cirkulere imellem 
grupperne eller om de burde fast tilknyttes een gruppe, var man 
delt. For fortsat cirkulation var 43 % og for fast tilknytning 37%, 
resten mente, at lærerne blot skulle kunne rekvireres fra fip-koor- 
dinationslokalet. Ser man sluttelig på meningerne mht. gruppesam
mensætningsmetoder, ønskede 48 % tilfældigt sammensatte grupper, 
20 % ønskede aldersspredte grupper og resten foretrak en række an
dre fordelingskriterier.
Denne relativt positive midtvejsvurdering fra elevside af fip bør 
udbygges med indholdet af konstruktiv kritik af hele projektet, 
som var emnet på det sidste store plenum.
Fælles for gruppeoplæggene var, at a) Introduktionen til fip-ideen 
havde været for kortvarig og man foreslog mindst een måneds klasse
undervisning som motivationsfaktor. Dette ville også afhjælpe kri
tikpunkt b, nemlig at totalforløbet havde været for langt. 15 uger 
er for uoverskuelig en periode og selv om man stadig var enige om, 
at vurdere det sociale samvær meget højt, var der mod slutningen 
et hurtigt stigende problem omkring fraværsprocenten i de fleste, 
grupper. Et meget centralt kritikpunkt var, at man fandt lærerne 
fortravlede af anden undervisning og erkendte, at projektformen 
kræver langt flere lærertimer end der var, idet lærerne ofte også 
skulle løse gruppedynamiske og personlige problemer, der forbliver 
skjult i klasseundervisningen. Også lærerindsatsen mht. retningen 
af det store besvarelsesmateriale, som jo også fremkom i fag uden 
obligatorisk skriftligt arbejde, blev udsat for kritik. Man ønskede 
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en detaileret tilbundsgående, individuel evaluering, som den tids
mæssige ramme slet ikke tillod. Man var dog enige om, at lærerne 
havde ydet en indsats på fip, som lå langt over hvad deres faktiske 
timetal forpligtigede dem til. Man var også enige om, at forholdet 
til lærerne var mere jævnbyrdigt og naturligt end i klassesituatio
nen.
Et tredie relevant kritikpunkt var lærernes manglende tid til ind
byrdes orientering, hvilket bl.a. resulterede i, at man fra elev
side i stort omfang opfattede den enkelte lærer mere som "fagambas
sadør" end som almen projektvejleder. Hermed opfyldtes et væsentligt 
mål ved fagintegration, set fra begge sider, ikke.
Ovenstående plenumsindhold bakkes i meget stort omfang også op af 
de senere indkomne elev-erfaringspapirer, som er udarbejdet efter 
2.semester m. aim. undervisning.

Lærererfaringer
Hvordan oplevede så lærerne denne UV-type. Deres erfaringer deler 
vi op i to hovedafsnit, et afsnit om vores opfattelse af elevernes 
problemer og udbytte og et afsnit om lærernes indbyrdes samarbejds
problemer .
De vanskeligheder, man kunne iagttage hos arbejdsgrupperne karakte
riseres som a) gruppedynamiske, b) arbejdsmetodiske, c) faglige og 
d) andre, herunder personlige problemer.
a) De gruppedynamiske problemer, vi kunne iagttage, skyldtes bl.a. 
manglende træning i at arbejde sammen, at de studerende havde for
skellig alder samt havde en forskellig referenceramme (talte for
skellige sprog m.v.). Derudover spillede gruppernes størrelse en 
rolle i denne forbindelse. De organisatoriske forhold i øvrigt, 
d.v.s. de arbejdsfaciliteter man stillede til rådighed for grupper
ne, virkede i positiv retning, idet hver gruppe havde rådighed over 
et lokale. Det mest problematiske ved starten af projektet var imid
lertid, at en stor del af de studerende manglede tillid til at grup- 
pearbejdet/projektarbejdet ville fungere. Vi mødte ofte spørgsmå
let: "Lærer vi nu nok?". Alle problemer blev selvsagt aldrig "løst" 
under projektet, men vi forsøgte, sammen med eleverne, at imødegå 
dem ved dels at splitte grupperne op undervejs, dels ved under sid
ste del af projektet at lade den enkelte elev vælge frit om han/hun 
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ønskede traditionel klasseundervisning eller at fortsætte gruppe
arbejdet.
b) De arbejdsmetodiske problemer bestod specielt i, at man internt 
i den enkelte gruppe havde svært ved at tilrettelægge en rimelig 
arbejdsgang. Dette blev dog en del bedre undervejs. Derimod var der 
stor forskel på det ansvar den enkelte elev følte for hele projek
tets gennemførelse, hvilket bl.a. kom til udtryk i mødeprocent, for
beredelsesniveau etc.
c) Til de faglige problemer skal der blot i denne sammenhæng bemær
kes, at der generelt set var en for lille vidensmæssig baggrund i 
grupperne set i relation til stoffets sværhedsgrad, og at lærernes 
arbejdssedler som oftest ikke var tilstrækkelige til at lede de stu
derende på rette vej. Det resulterede i, at grupperne havde svært 
ved at nå at blive færdige med enkelte delemner. I denne sammenhæng 
kan det påpeges, at man som lærer ikke altid blev udnyttet tilstræk
keligt af den enkelte gruppe. I visse situationer følte man sig li
gefrem som en uvelkommen , fremmed person, hvilket jo kan tolkes i 
både positiv og negativ retning.
d) At den enkeltes forventninger til skolen, personlige problemer 
m.v. har betydning for arbejdet i en klasse er indlysende. Det po
sitive i denne forbindelse var, at den enkelte studerende via pro
jektformen blev mere bevidst om disse forholds betydning for den 
samlede arbejdsindsats/udbytte, idet hele gruppen blev ramt, når 
blot en enkelt mødte uforberedt eller med markante særstandpunkter. 
Angående lærernes indbyrdes samarbejde må det fremhæves, at vi på 
forhånd erkendte det begrænsede kendskab, vi havde til hinandens 
fag og arbejdsmetoder. Denne erkendelse til trods, viste netop det
te punkt sig at blive mest problematiske. Det kom i starten til ud
tryk ved redigeringen af den første antologi, hvor de enkelte fags 
tekster skulle samordnes. Senere kom det til udtryk i at visse fag 
hævdede at komme for lidt til orde, set i relation til fagets be
kendtgørelse og timetal. Da lærerne i samme periode, havde andre ti
mer end"projekttimerne", betød det, at man midt i en væsentlig dis
kussion med en gruppe måtte styrte af sted til time i en gymnasie
klasse, hvorefter en del/alt var glemt i den pågældende gruppe, når 
man tre dage senere endelig nåede tilbage. Dette sat lidt på spid
sen for at illustrere de arbejdsbetingelser og det arbejdspres, al
le arbejdede under. Et problem, som lærergruppen mere eller mindre 
uventet kom til at stå overfor, var at vores rolle som faglærere i 
meget stort omfang blev nedprioriteret. D.v.s. den traditionelle 
lærerrolle blev ændret i retning af overordnet problemløsere, uan- 
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set hvilket fagområde grupperne arbejdede med. Det gav selvsagt 
en del problemer for os som lærere at fortage dette markante 
rolleskifte, idet vi jo ikke umiddelbart er uddannede til at løse 
gruppedynamiske, personlige problemer m.v. På den anden side gav 
disse problemstillinger netop stof til en udviklende diskussion 
lærerne imellem. Generelt kan man således sige, at det kollegiale 
samvær i forbindelse med projektet på godt og ondt blev mere in
tenst via den øgede arbejdsbyrde, de ukendte problemstillinger 
m.v.
På trods af ovennævnte problemer, er det vores generelle indtryk, 
at vi med en forsøgsansøgning i hånden ville kunne komme et godt 
stykke videre, også i gymnasiet ved at anvende projektformen. Her
ved åbnes elevernes øjne mere end ved en traditionel undervisning, 
for fagenes indbyrdes metodiske og faglige sammenhæng og for den 
sammenhæng, der eksisterer mellem skolen og det omkringliggende 
samfund.

Asker Bentsen Jørgen Christiansen
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"FORDELE OG ULEMPER VED ET MØDEPLIGTSNÆVN"

Andet steds er omtalt vedtægter for mødepligtsnævn, som har 
været gældende for skoleåret 1977/78. Efter min vurdering har 
samarbejdet med mødepligtsnævnet fungeret godt, og vi har 
altid respekteret hinandens argumenter, selv om vi ikke altid 
har været 100% enige. På en gymnasieskole med HF-afdeling er 
det meget nyttigt med et mødepligtsnævn, først og fremmest fordi 
det er et godt middel til at afmystificere kontrollen med møde
pligten, og fordi det ind imellem kan bringe nye momenter ind 
i en sag.
Men der er også ulemper. Den alvorligste den, at arbejdet i 
mødepligtsnævnet er voldsomt tidsrøvende. Det betyder på den 
ene side, at det kan være svært at få samlet tilstrækkeligt 
mange medlemmer til det enkelte møde. Dette kan i sig selv 
sinke ekspeditionen. Men hertil kommer, at et mødepligtsnævn 
i mange tilfælde vil komme med forslag om, at en advarsel bør 
udsættes, fleks. under henvisning til, at der er skimtet "bed
ring". Da jo også studievejlederen ofte tilråder udsættelse, 
kan vi meget let komme dertil, at visse elever ikke bliver ind
berettet til trods for, at deres fraværstal egentlig giver an
ledning dertil. Årsagen er, at hele proceduren med mundtlig 
og skriftlig advarsel ikke har kunnet klares så tidligt, at 
indberetning kan ske,før eksamen er i fuld gang. Dette er i 
sig selv en svækkelse af hele systemet, men værre er det dog, 
at det kan give anledning til en (utilsigtet) forskelsbehand
ling af eleverne.
Jeg anbefaler, at man ved diskussion om indførelse af mødepligts
nævn tager hensyn hertil og eventuelt helt holder den mundtlige 
advarsel uden for mødepligtsnævnets virksomhed. Det samme gæl
der de tilfælde, hvor en elev- til trods for flere rykninger - 
ikke har afleveret sine skriftlige opgaver. De lærere, der skal 
have opgaverne er stærkt interesserede i en hurtig "ekspedition". 
Kort sagt, jeg er tilhænger af mødepligtsnævn, men er kritisk 
overfor den praksis, vi har gjort forsøg med i dette skoleår.

Jens Ahm
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JEG - EN LÆRERKANDIDAT

Af Gunhild Lund og Jens Chr. Krogh 
ex-kandidater.

Dette lille indlæg er tænkt som en oplysning til nye elever 
om, hvad en lærerkandidat egentlig er for en person, og 
hvilken rolle han/hun spiller i det store "gymnasiale" spil. 
På universiteterne uddannes bl.a. personer til at varetage 
undervisningen i gymnasieskolerne og ved HF-kurserne. En 
sådan uddannelse tager normalt 7 år og er udelukkende teo- 
retisk/fagligt orienceret. Man lærer intet om pædagogik. I 
resten af ens erhvervsaktive tid kan man (hvis man er hel
dig) komme til at undervise, hvorfor man fra højeste sted 
(direktoratet) har indset, at praktisk undervisningserfaring 
og pædagogisk indsigt også er nødvendig. For at tilegne sig 
noget sådant kommer man i mesterlære, idet man i et semester 
skal gennemgå et pædagogisk kursus ved et gymnasium - man bli
ver lærerkandidat.
Rent praktisk foregår dette ved, at man bliver tilknyttet 
en eller flere af skolens fastansatte lærere. Denne/disse skal 
så dels vejlede kandidaten og dels bedømme dennes pædagogiske 
evner, idet kandidaten efter endt kursus modtager et stykke 
papir, hvorpå der er nedfældet en udtalelse, - et pædagogisk 
vidnesbyrd. Denne udtalelse er af enorm vigtighed for kandi
daten, idet den er af mindst ligeså stor betydning i en ansæt
telsessituation, som embedseksamens karakterer. Er den dårlig 
kan man søge et job som grøftegraver, og er den supergod får 
man fast stilling i gymnasieskolen i en dertilhørende høj 
lønramme. For at udtalelsen ikke kun skal hvile på vej leder
nes subjektive skøn, afholdes der i løbet af kurset to prø
ver for lærerkandidaten. Til disse kommer en "censor" samt 
rektor tilstede og påhører to til tre undervisningstimer. Lad 
det være sagt med det samme: disse prøver er show-forestil
linger, der er udenfor enhver undervisningssituation.
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Men til daglig underviser kandidaten for eleverne, men sandelig 
også for vejlederen. Spørgsmålet er, om eleverne ikke let bli
ver tabere i denne trekant mellem kandidat og vejleder. Ele
vernes forhold til kandidaten kan bliv.e overfladisk. Det er 
jo ikke ham/hende, der virkelig har noget at skulle ha' sagt 
når ris og ros uddeles i form af karakterer. Dette er selvsagt 
til stor skade for både elever og kandidat. Eleverne sløver 
af, indlæringsevnen mindske, kandidaten bliver mere og mere 
febrilsk og usikker! Kort sagt: ond cirkel. Vogt jer for noget 
sådant!! Samtidig hermed kan det forhold, der ellers skulle 
være opbygget mellem lærer og elever gå tabt. Så slemt går det 
nu sjældent, men faren er der.
Når lærerkandidater er udstyrede med op til flere vejledere 
er det naturligvis fordi de skal vejledes. De skal vejledes så 
de ikke står og snakker ind i tavlen med ryggen til hele den 
glade elevforsamling, de skal lære at holde orden på tavlen, 
tale højt og tydeligt, gebærde sig ordentligt i klasselokalet, 
lære at stille spørgsmål så eleverne får lejlighed til at sva
re med andet end et "ja" eller et "nej", etc. etc. Dette hører 
i højere eller mindre grad til den pædagogiske småtingsafdeling, 
men endvidere skal lærerkandidaten også vejledes i, hvordan man 
opbygger et undervisningsforløb, hvordan man planlægger en time, 
og endelig hvordan man slipper helskindet igennem sådan en time.
En sådan vejledning er tiltrængt og velkommen. Sagen er blot 
den, at man slet ikke kan møde så naiv og lærevillig op med 
alle antenner slået ud: hvordan gør du dit og hvordan gør du 
dat? og hvordan synes du jeg skal gøre nu? Kandidaten skal 
nemlig ikke kun vej ledes men også bedømmes og det af én og 
samme person: den såkaldte vejleder. Hver eneste time er en 
eksamination. Altså forsøger man at møde fuldstændig skråsik
ker op. Ikke til at slå af pinden. Ingen slinger i valsen. 
Effektivitet fra først til sidst. Stift smil. Bare de nu ikke 
spørger om noget, jeg ikke kan svare på!
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Nu må det dog ikke opfattes således, at vejledere er et 
specielt ondsindet folkefærd med overvejende sadistiske lys
ter og tilbøjeligheder. Men deres funktion er nu engang den, 
at de skal udarbejde føromtalte udtalelse om lærerkandida
tens fortræffeligheder og/eller mangler, og den skal pinedød 
være god! Helst skal den give et billede af den fødte pædagog. 
Som sagt skal vi med den udtalelse i hånden ud at konkurrere 
på et arbejdsmarked, hvor trængslen af akademikere er stor i 
forhold til udbudet af ledige stillinger. Det er altså ikke 
lutter lagkage for den arme kandidat!
Altså ville det være nærliggende med en lille moralsk appel 
til eleverne: Spark nu ikke til én der allerede ligger ned! Ta' 
godt imod jeres lærerkandidater I I de fleste tilfælde er 
dette nu slet ikke nødvendigt. Med sikker psykologisk sans har 
eleverne faktisk lugtet lunten. Lærerkandidatens situation gør 
ham/hende til "en af vore egne" mere end en egentlig lærer. En 
blød mellemvare. Når prøvedagene oprinder spiller eleverne da 
også med i det store pædagogiske skuespil. Møder overrumplende 
velforberedte op og giver den ellers hele armen. Argumenterer 
når der skal argumenteres og klapper i, når der skal klappes i. 
Altsammen med en veloplagthed, der end ikke hører til færdig
bagte pædagogers hedeste ønskedrømme. Herfor belønnes eleverne 
blot ikke i særlig høj grad. Er man en beleven kandidat, kan 
man vel finde på at spendere en "basse" efter velfortjent dåd, 
men det er også højden.
Vores allesammens direktorat bestemmer egenhændigt hvor mange 
kandidater en given skole skal belemres med, (og det bliver 
efterhånden mange). Skolen placerer så disse kandidater efter 
bedste overbevisning og med de bedste hensigter: lidt HF-under- 
visning, lidt gymnasieundervisning, lidt l.g, lidt 2.g, 
lidt sproglige, lidt matematikere, etc. Og så skal kandidaten 
helst have fri om mandagen for at kunne boltre sig i pædagogisk 
tågesnak med andre lidelsesfæller ved det man kalder "kursus i 
teoretisk pædagogikum". Alt i alt er det altså ikke nemt at 
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at spørge eleverne om de nu også har lyst til at have kandidat 
i det ene eller andet semester, og så endog i flere forskellige 
fag! Alt præsenteres de for som en kendsgerning. Hvad lærer/ 
vejleder og kandidat så kan gøre for at råde bod på dette for
hold er i højere grad at inddrage eleverne i den løbende eva
luering. Det er dog dem, der må udstå de pædagogiske eksperi
menter på deres kroppe. Endvidere ville det være en udmærket 
måde at aktivere eleverne omkring de forskellige fags mål, mid
ler og arbejdsmetoder.

To ex-kandidater
Gunhild Lund 
Jens Chr. Krog
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OM FAGLOKALESYSTEMET PÅ LANGKÆR: 
Nogle pædagogisk-miljømæssige betragtninger.

Fra og med begyndelsen af skoleåret 1978/79 vil der være 
indført faglokalesystem på Langkær. Denne beslutning blev 
vedtaget af Lærerrådet efter en udførlig debat, hvor en 
række vægtige argumenter for og imod indførelsen af fag
lokalesystemet blev fremdraget og drøftet.
Imidlertid stod det alle klart, at faglokalesystemet under 
alle omstæridigheder ville blive nødvendiggjort, så snart 
skolen var fuldt udbygget. Fra arkitekternes side er 
Langkær nemlig tænkt som en faglokaleskole efter systemet 
8+3, d.v.s. 8 gymnasieklasser og 3 HF spor. I sidste in
stans bliver indførelsen af faglokaler derfor et rent prak
tisk spørgsmål, når pladsproblemerne begynder at opstå. 
Debatten kom følgelig primært til at dreje sig om pædago
giske og miljømæssige argumenter hhv. for og imod faglokale
systemet. I denne debat fremkom den engelske faggruppe 
(EC, OC, PF, RJ og KO) med et indlæg, hvori den argumente
rede for indførelsen af faglokaler, og det er de væsentligste 
punkter fra dette indlæg, som skal opstilles i de nedenstående 
afsnit.
Den mest indlysende fordel ved faglokaler er, at man har en 
række undervisningsmidler stående i klasserne. Her tænkes på 
håndbøger, vekslende titler af fag- og skønlitteratur, bånd, 
dias, transparenter, kort, plancher, kataloger. Tidsskrifter 
og aviser kan ligge fremme til læsning og/eller gennemsyn. 
Dette vil øge elevernes og lærernes fortrolighed med og kend
skab til undervisningsmaterialerne og fremme elevernes mulig
heder for på kvalificeret vis at være medbestemmende i valg 
af emner og materialer til undervisningen. For sprogfagene er 
det en indlysende fordel, at man har ordbogssæt stående til 
brug ved orienteringen i håndbogsbenyttelse, samt i den dag
lige undervisningssituation.
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Specielt for HF's vedkommende stilles der i Bekendtgørelsen 
direkte krav om, at lokalerne skal stå til rådighed for de 
studerende til selvstændigt arbejde uden for undervisnings
tiden. Hertil bør tilføjes, at specielt ved laboratorielæs- 
ningen er det vigtigt, at man har materialet lige ved hån
den, og ikke behøver hente og bringe det i hver time. Op
fyldelsen af disse to nødvendige betingelser for en selv
stændig arbejdsproces tilgodeses bedst i et faglokalesystem. 
I tilgift vil man for fremtiden have bedre muligheder for 
en fornuftig anbringelse og arkivering af restsæt af dupli
kerede tekster og opgavesæt.
Det har været anført fra forskelligt hold, at eleverne vil
le føle sig hjemløse uden en stamklasse. Hertil må vi svare, 
at vi finder denne argumentation forståelig; men vi frygter, 
at den udspringer af et ønske om at bevare det nuværende fri
tidsmiljø. Det vi sigter efter er primært at skabe et frugt
bart arbejdsmiljø og lade fritidsmiljøet træde i anden række.
Eleverne opholder sig en stor del af tiden i de forhånden
værende faglokaler uden at dette føles synderlig ubehageligt: 
For her forefindes de ting, bøger og hjælpemidler, man skal 
bruge i undervisningen i de pågældende fag. For fremtiden vil 
det samme være tilfældet for alle de øvrige fags vedkommende. 
Man bør tage i betragtning, at eleverne vil komme til at ophol
de sig i faglokalerne i mange timer, f.eks. har 3G nysproglig 
6 ugtl. engelsktimer, mens 1G matm. har 5 og 2HF toævaæg olie 
indre end 7!
Et faglokalesystem vil dertil kunne motivere både elever og 
lærere til at skabe et venligt og varieret miljø i de forskel
lige klasser. Vi forestiller os lokalerne udsmykket med for
skellige former for kunstneriske udfoldelser. F.eks. collager 
over faglige emner, som kan laves i timerne som led i under
visningen, men også oversigter, kort og planer. Der kan præ
senteres plakater for forskellige udstillinger og arrangemen
ter. Hver klasse kan være med til at give faglokalet dets 
særpræg.
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Faglokalesystemet vil, efter min mening, kunne betyde en øget 
motivering af lærerne, dels af ovennævnte grunde, dels fordi 
vi p.g.a. den yderst varierede undervisning på forskellige ni
veauer, må omstille os væsentligt fra time til time. Denne om
stilling må nødvendigvis blive lettere for os i et faglokale
system; og tilsvarende forestiller jeg mig, at elevernes om
stilling fra fag til fag i hvert tilfælde ikke besværliggøres, 
snarere tværtimod.

Jeg håber, at overgangen til faglokalesystemet ikke vil volde 
os de store vanskeligheder samt at vi alle vil være med til at 
skabe endnu bedre arbejdsklimatiske forhold på Langkær.

Maj 1978

Poul Aage Fogde

WHERJE IS TUE 
EN^LlSH*L.OCAV?
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BREV TIL KOMMENDE l.G'ERE

Kære kommende 1. g'ere.

Vi vil forsøge at fortælle jer noget om forskellene på den 
folkeskole, vi kender og gymnasiet, fordi vi ikke selv har 
glemt den usikkerhed, vi følte, da vi skulle begynde her på 
Langkær.
Den største mærkbare forskel synes vi, var den måde, man 
behandlede os på herude. Vi følte pludselig, at vi havde 
fået en personlighed, vi blev ikke mere betragtet som et 
"nummer" i et system, men som selvtænkende individer.
Også på folkeskolens og gymnasiets lærere er der stor for
skel. Her på Langkær er alle lærerne forholdsvis unge, det 
gør, at omgangstonen er mere fri, skellet mellem lærere og 
elever mærkes næsten ikke.
Medbestemmelsesretten er meget større i gymnasiet end i 
folkeskolen: Når der skal træffes en vigtig beslutning, 
som f.eks. hvor tit man skal have karakterer, bliver ele
verne som regel spurgt, og der holdes afstemning.
Miljøet her på Langkær er meget forskelligt fra folkeskolen. 
At komme her hver dag føles ikke som et pres, vi har det 
meget frit, og det hele går ikke ud på skolearbejde, vi har 
f.eks. beskæftiget os med ting som studieuge, rockopera og 
andre fællesbeskæftigelser.
Nu har vi forhåbentlig givet jer et lille indblik i "livet" 
på Langkær og hjulpet med til, at I vil føle jer bedre til
pas herude, indtil I selv falder ind i rytmen.

Hilsen

Ruth og
Susanne 2a
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