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Henning Agesen, fagkonsulent (Henning.Agesen@uvm.dk)
Vedr. frigiven eksamensressource
Der har netop været afholdt et PS-møde d. 1. september 2009 arrangeret af GL, hvor Undervisningsministeriet informerede repræsentanter for de faglige foreninger. Og hvor GL debatterede med
de faglige foreninger.
Et af punkterne var udmøntningen af ressource-besparelsen ved nedsættelse af antal eksamensbegivenheder og forkortning af eksamensperioden, så maj måned stort set er undervisning, ikke
eksamen.
Ændringen er et resultat af påskeforliget i 2009 blandt Folketingets partier bagved gymnasiereformen. Ifølge forliget skal den frigjorte ressource forblive i sektoren.
Datalærerforeningen for Gymnasiet og HF har afholdt bestyrelsesmøde d. 4. september 2009 og
drøftet situationen.
Bestyrelsen vil foreslå Undervisningsministeriet, at en del af den frigivne ressource anvendes til
indføring af IT-undervisning for alle. Foreningen har tidligere udtalt, at vi anser det for nødvendigt
at alle gymnasieelever får undervisning i Almen IT (’digitale kompetencer’). Dette kan ikke
forventes at ske via de enkelte fags krav i læreplanen om IT.
Derfor vil Datalærerforeningen pointere, at der nu rent faktisk er en mulighed for at løse problemet
med den manglende IT-undervisning i det almene gymnasium (stx/hf). På den måde kunne Almen
IT optræde på lige fod med de øvrige tværgående områder som AT (almen studieforberedelse), AP
(almen sprogforståelse) og NV (naturvidenskabeligt grundforløb).
Almen IT bør primært placeres i grundforløbet.
Vedr. forsøg med datalogi på B-niveau
Datalærerforeningen for Gymnasiet og HF er bekendt med, at der i forbindelse med justeringen af
læreplanerne i efteråret 2009 ikke bliver åbnet mulighed for B-niveau i faget datalogi. Justeringerne
sker på de gældende læreplaner.
Men vi forventer, at datalogi B tillades næste gang, der skal laves en større revision af gymnasiereformen. Vi mener, at det er afgørende for den fremtidige rekruttering til IT-fagene.
Derfor vil vi anmode om, at der åbnes mulighed for – efter ansøgning – at lave forsøg med datalogi
på B-niveau. På den måde kan der i stx/hf opbygges erfaring i datalogi B.
B-niveau vil muliggøre at faget datalogi tilbydes i en studieretning – typisk sammen med matematik
på A-niveau og andre naturvidenskabelige fag.
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