
Pressemeddelelse 

 

Hanne Leth Andersen, rektor for RUC og formand for Sprogkommissionen, besøger Odder Gymnasium 
for at sætte fokus på hvorfor sprogkompetencer er vigtige for samfundet:  

for dannelsen, for handelsbalancen, for globaliseringen. 
 

 
 

 
Odder Gymnasium får onsdag d 22.8 kl 11 - 12 besøg af Hanne Leth Andersen, som har stået i spidsen for udviklingen af 

Danmarks nationale sprogstrategi. Regeringen har lanceret en ny sprogstrategi, der skal løfte studerende og elevers 

sprogkundskaber på tværs af hele uddannelsessystemet og imødekomme erhvervslivets efterspørgsel efter medarbejdere, 

der kan tale flere sprog end engelsk. Med strategien følger 100 millioner kroner. Initiativet er taget bl.a fordi erhvervslivet 

længe har efterspurgt medarbejdere, der kan tale flere sprog end engelsk i samspil med andre kernefagligheder. Og i 

uddannelsessystemet har sprogområdet i de senere år været præget af en negativ udvikling. Færre elever vælger sprog i 

gymnasiet, og flere steder i uddannelsessystemet er sproguddannelserne udfordret. 

 

Som et led i den nye nationale sprogstrategi vil Hanne Leth Andersen sætte fokus på, hvorfor det er vigtigt at eleverne på 

ungdomsuddannelserne har kompetencer i flere fremmedsprog end engelsk, og en af Hanne Leth Andersens pointer er at: 

”hvis vi vil både forstå og forandre verden, er fremmedsprog nøglen og flere fremmedsprog kan føre til jobs man ikke 

havde forestillet sig” 

 

Anledningen til at Hanne Leth Andersen besøger Odder Gymnasium er, at hun er inviteret til at et give et oplæg på Odder 

Gymnasium for ca. 180 nye 1.g elever og deres sprogundervisere, som alle deltager i en fælles sprogtemadag. Efter 

oplægget skal 1.g eleverne møde 4 tidligere elever fra skolen, som specifikt har brugt deres sprogkompetencer som 

baggrund for deres karriere- og jobvalg. Temadagen afrundes med en rejse rundt i Odder Gymnasiums sprogfag: dansk, 

spansk, fransk, tysk, engelsk, græsk og latin, hvor eleverne oplever sprogene i praksis. Se vedhæftede program.  

 

Odder Gymnasium ønsker således med sprogtemadagen at være med til at hjælpe den nationale sprogstrategi godt på vej 

og skabe fornyet interesse for sprogfagene. 

Odder Gymnasium har tidlige været bidragsyder i et Undervisningsministerielt projekt med titlen ”Sprog gør Klog”.  

I den daglige fremmedsprogsundervisning lægger vi vægt på, at vores elever får en solid viden i form af sproglig, kulturel 

og samfundsmæssig baggrundsviden, at eleverne er ”klædt på” til mødet med ”det fremmede”. Gennem mødet med 

mennesker/institutioner/ virksomheder kan sprog noget helt særligt: sproget bliver en ny værdiskabelse både relationelt og 

mht værdiskabelse for et velfærdssamfund som Danmark. Vi ser fremmedsprogene som merværdiskabende på 2 planer:  

det personlige og relationelle plan, hvor eleven får karrierekompetence, dvs evnen til at træffe kvalificerede valg både 

uddannelsesmæssigt og karrieremæssigt i en globaliseret verden. På det samfundsmæssige plan: hvor eleven gennem 

karrierevalget skaber værdi via sine globale kompetencer, dvs kombinationen af sprog på højt niveau plus relevant anden 

faglighed.  

 
Henvendelse til: 

Susanne Th. Jensen 

Vicerektor, Odder Gymnasium, Tlf:  86544500, Mobilnr: 21541040 


