
   Projekt med titlen: Sprogfagsstrategi  
Emne: 
 

Strategi for sprogfagene 

Start dato og forventet 
slutdato: 

Udvalget arbejder april 2019 - oktober 2019 på at udarbejde en strategi. 
Herefter følges implementeringen af strategien over de næste år. 

Ansvarlig(e) / 
projektleder(e): 

1 ledelsesrepræsentant (DV) 

Øvrige aktører: 
 
 

Udvalget skal samlet set bestå af: 
Skolens internationale koordinator (BA) 
1 repræsentant for engelsk (BA) 
1 repræsentant for fransk 
1 repræsentant for tysk 
1 repræsentant spansk 
1 ledelsesrepræsentant 

Beskrivelse af opgave – 
Hvorfor er det et vigtigt 
projekt? 
 
 
 

På trods af mange bestræbelser er det ikke lykkedes at oprette mere end 
½-1 sproglig klasse på skolen de sidste tre år. Endvidere har det været 
svært at rekruttere elever til fortsættersprog på A-niveau. For 
franskfagets vedkommende er der bekymring for udviklingen i 
folkeskolerne, hvor faget er i tilbagegang. 
Mange af de tiltag, vi har iværksat de sidste mange år har været præget 
lidt af tilfældighed og uden basis i, hvad der virker andre steder, og uden 
en egentlig strategi for, hvad vi vil med sprogfagene. 
Derfor nedsættes nu et udvalg til iværksættelse af en strategi for 
sprogfagenes udvikling på Frederiksborg Gymnasium og HF 

Målsætning: 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalget skal arbejde for at udvikle en langsigtet strategi for sprogfagene 
på Frederiksborg Gymnasium & HF. Herunder: 

 Hvilke sproglige studieretninger skal vi have, og hvordan 
udbredes kendskab og tilslutning til dem? 

 Hvordan styrkes tilslutningen til fortsættersprogenes A-niveau-
hold? 

 Hvilke aktiviteter i og uden for undervisningen kan styrke 
sprogfagene? 

 Skal skolen udbyde andre begyndersprog? 

 Evt. andet efter ønske fra udvalget 

Udvalget kan vælge at tage på inspirationsbesøg på andre gymnasier 
og/eller deltage i relevante møder og seminarer. 

Anslået tidsforbrug 
 

Opgaven skønnes til ca. 25 timer pr. udvalgsmedlem 

Slut:  
Færdigt produkt, evaluering 
og udbredelse 

Udvalgsarbejdet afrundes som udgangspunkt forud for 
studieretningsstart i skoleåret 2019-20. Undervisningsmæssige 
ændringsforslag skal i videst muligt omfang implementeres i 
studieretningerne i 2019-20 og i grundforløbet i 2020-21. 

 


