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Ordförande har ordet 

Det har nu gått snart fyra år sedan jag blev ordförande i 

Fransklärarföreningen. Det är en spännande sysselsättning att på 

olika sätt försöka stödja franska lärare och det franska språket och 

på något sätt också gå emot de krafter som driver ett mer och mer 

globaliserat Sverige, där engelskan dominerar helt som 

andraspråk. Ibland är den ideella arbetsmängden så stor utöver den egna heltidsarbetet att 

man undrar “Är det verkligen värt det?”. 

Efter två långa år för att försöka få i gång Projet Jeunes Enseignants från FIPF var jag nära att 

ge upp, då projektet mötte finansiella svårigheter och aldrig verkade kunna sätta igång. Det 

svaga intresset för mentorsutbildningen i Sverige gjorde att jag till slut vände mig till 

Danmark och Norge för att erbjuda dem att också delta och på så sätt också skapa ett större 

skandinaviskt projekt. 

Men plötsligt hände det … Utbildningen som skulle ha ägt rum i Stockholm på min skola i 

juni, flyttades till Tunisien i oktober, då det visade sig vara billigare att organisera det där. 

Det blev en formidabel vecka med en tre dagar lång mentorsutbildning, en internationell 

Congrès, men framför allt en fantastisk gruppdynamik med nya kollegor och vänner - nästan 

som en ny familj. Det var det värt att kämpa för i två år! 

Två aspekter av föreningslivet blev också tydliga för mig: 

Den fantastiska möjligheten som en förening faktiskt ger sina medlemmar: det handlar inte 

bara om att lära känna varandra utan också om att lära sig av varandra, om att hjälpa, stödja 

varandra, om att utbyta erfarenheter och framför allt om att skratta tillsammans. Det är så 

mycket mer än bara en förening. En förening öppnar dörrar till nya världar och vi upptäcker 

dessa världar tillsammans. Jag har också upptäckt och förstått att man kan man få så mycket 

mer av ideellt arbete. Man vet aldrig när utdelningen blir. 

Projektet Projet Jeunes Enseignants är nu i gång i de tre skandinaviska länderna. Det finns en 

stor potential att utöka projektet i hela Sverige så att mer erfarna fransklärare stödjer 

mindre erfarna fransklärare. Genom ett sådant utbyte kan vi utveckla vårt 

”föreningsnätverk” till något större och starkare. 

Om vi blickar kort tillbaka till början av 2023 har vi börjat att utveckla olika erbjudande med 

vårt digitala medlemskort. Vi har även i ett samarbete med Språklärarnas riksförbund och 

Spansklärarföreningarna skickat en gemensam skrivelse till vår utbildningsminister för att 

göra henne uppmärksam på de svårigheter och den låga status som moderna språk har i 

svensk skola. Vi hoppas på positiv respons! Fortsättning följer… 

Vi är alla medlemmar i vår stora förening (mer än 200 medlemmar i år!) och vill just du driva 

ett projekt, skapa ett nätverk, förhandla förmåner till det digitala medlemskortet där du bor 

är det bara att vända dig till styrelsen för stöd. 

Tillsammans är vi starka. Vi kämpar extra för det franska språket och för våra ungdomar. Det 

viktigaste är ändå att vi har roligt! 

Vi ser fram emot ett nytt och utvecklande år tillsammans! 

Henri Houssemaine 
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Fortbildning  

Actualisation des connaissances culturelles sur la France 
 

Fransklärarföreningen har ordnat och erbjudit sina medlemmar flera olika tillfällen för 

fortbildning under året. Dessa har varit på distans via Zoom, men också på plats i Stockholm 

och i Uppsala: 

 

Alliance Française de Paris har två gånger under året, digitalt, gett en överblick i vad 

som händer i Frankrike vad gäller nyheter, kultur och media. Våra medlemmar har 

samtidigt fått tips på hur man kan använda nyheter och media i sin undervisning på 

lätt franska för sina elever 17 februari och 15 september 

 

Tack vare FIPF kan vi erbjuda flera online-webbinarier 
Med stöd från FIPF, Fédération internationale des professeurs de français, har FLF 

kunnat erbjuda flera webbinarier under året: 

Kader Maikal från Fransklärarföreningen i Danmark och FIPF visade och 

uppmuntrade till rörelse i språkundervisningen i webinariet “L’apprentissage 

actif - faites bouger les élèves dès la rentrée”, september 2022 
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Évaluer sans décourager Acte 2 avec Élaine Melanson 
 

Élaine Melanson från Kanada gav webbinarium 2 på temat positiv 

bedömning, “Évaluer sans décourager”, 26 oktober 2022. Medlemmarna fick 

såväl teoretisk forskningsbakgrund som praktiska tips att använda i 

undervisningen för att uppmuntra eleverna och får dem mer motiverade. 

 

  

 
 

 
Évaluer sans décourager Acte 2 avec Élaine Melanson – Fransklärarföreningen 

(fransklararforeningen.com) 
 

Fransklärardagarna 
Fransklärardagarna i Uppsala i november 2022 anordnades av FBA, 

Fortbildningsavdelningen Uppsala universitet i samarbete med FLF. Tema detta år var 

“Comprendre pour apprendre, apprendre pour comprendre”.  

FLF deltog och fick också möjlighet att presentera projektet “Projet Jeune Enseignant” 

 

  
 

https://fransklararforeningen.com/nyheter/evaluer-sans-decourager-acte-2-avec-elaine-melanson/
https://fransklararforeningen.com/nyheter/evaluer-sans-decourager-acte-2-avec-elaine-melanson/
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Le jour du prof 
 

Le jour du prof , november, Franska skolan i Stockholm. Många medlemmar var på 

plats denna kväll och lyssnade till Meryl Maussire från Institut Français som talade 

om franska språkets ställning i Sverige. Man arbetar aktivt för att få fler att läsa 

franska och försöker också lyfta att franska språket är av betydelse när man ska söka 

jobb eller vill göra karriär. 
Léa Corbière från Alliance française i Örebro berättade om de aktiviteter de erbjuder 

skolor. Hon visade också olika digitala verktyg för undervisningen såsom Kahoot och 

Quizlet, men också La Digitale 

CEO-FIPF hade utlyst en musiktävling bland skolor i Europa, Top 5 ,bästa låtarna på 

franska bland 30 låtar. Tävlingen avgjordes denna dag. 

FLF:s ordförande Henri Houssemaine visade hur han arbetat med rap i 

franskundervisningen. Därefter bjöd Evindi Stiv på äkta och riktigt rap på plats. 

 

 

 

 
Quelle belle soirée !! – Le jour du prof 2022 – Fransklärarföreningen 

(fransklararforeningen.com) 

https://fransklararforeningen.com/nyheter/quelle-belle-soiree-le-jour-du-prof-2022/
https://fransklararforeningen.com/nyheter/quelle-belle-soiree-le-jour-du-prof-2022/
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PROJET JEUNES ENSEIGNANTS 

 
För att stötta nyutexaminerade fransklärare har FLF påbörjat ett projekt med stöd av FIPF. 

Fyra medlemmar i FLF fick i november i Tunisien utbildning i handledar- och mentorskap av 

François Muller. Samtidigt utbildades även medlemmar från Norge och Danmark. Varje 

mentor kommer att handleda en mentoré, en adept, under ett läsår för att hjälpa, stötta och 

guida nya lärare i yrket. Mentorer från Norge, Danmark och Sverige samarbetar i detta 

projekt. Franska Institutet stödjer projektet för att underlätta de fysiska träffen. 

 
https://fransklararforeningen.com/nyheter/projet-jeunes-enseignants/ 

 

   
 

• https://fransklararforeningen.com/nyheter/bonjour-de-tunisie-formation-des-mentors-pje/  

• Formation des mentors scandinaves dans le cadre du projet de soutien aux jeunes 

enseignants « de » et « en » français de la FIPF | Le monde en français 

• Table ronde de la FIPF - Enseigner, ça s’apprend | Le monde en français 

FLF:s  ordförande Henri Houssemaine deltog också i Table ronde  5è Congrès de la 

CMA, Tunisien, tema “Enseigner, ça s’apprend”, tillsammans med  FIPF:s ordförande 

Cynthia Eid, FIPF:s  vice-ordförande Doina Spita och François Muller 

utbildningskonsult och pedagogisk utbildare. 

 

https://fransklararforeningen.com/nyheter/projet-jeunes-enseignants/
https://fransklararforeningen.com/nyheter/bonjour-de-tunisie-formation-des-mentors-pje/
http://fipf.org/actualite/formation-des-mentors-scandinaves-dans-le-cadre-du-projet-soutien-aux-jeunes-enseignants-%C2%AB?fbclid=IwAR1ACIi-gxh7egKDUOe2i5jNO3yh1EqaUiQlHC5M87wzi076897ImT17cec&no_cache=1674822233
http://fipf.org/actualite/formation-des-mentors-scandinaves-dans-le-cadre-du-projet-soutien-aux-jeunes-enseignants-%C2%AB?fbclid=IwAR1ACIi-gxh7egKDUOe2i5jNO3yh1EqaUiQlHC5M87wzi076897ImT17cec&no_cache=1674822233
http://fipf.org/actualite/table-ronde-de-la-fipf-enseigner-ca-s%E2%80%99apprend?fbclid=IwAR2-BpA6UAmdi2bHjj4qMpbnP-v7ojqibu-3z3xdn5ReEcSNA5UfzI-KFd0
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PARTNERSKAP ERBJUDANDE 

 
Fransklärarföreningen får många förfrågningar från Frankrike från skolor eller regioner för 

partnerskap med svenska skolor. Med hjälp av Erasmus + blir dessa samarbeten mycket mer 

möjliga. 

 

 

Franska lärare på besök i svenska skolor under våren 2022  

 
Inom ramen för Erasmus+ besökte Laurence NAYARD  och Ilham IBNE-ATIA  från 

Lycée des métiers Marcelle PARDÉ i Bourg-en-Bresser bl a Franska skolan i 

Stockholm, Praktiska Gymnasiet i Nacka och NTi samt Wisbygymnasiet på Gotland 

med hjälp av Erasmus + för att få inspiration, erfarenhetsutbyte och pedagogiska 

diskussioner. På distans hade de även möte med Ängelholms gymnasieskola och vår 

styrelseledamot Eva Manola 

 

 
 

. 

Besök av fransk lärarna till flera skolor i Sverige – Fransklärarföreningen 

(fransklararforeningen.com) 

 

https://fransklararforeningen.com/nyheter/besok-av-fransk-lararna-till-flera-skolor-i-sverige/
https://fransklararforeningen.com/nyheter/besok-av-fransk-lararna-till-flera-skolor-i-sverige/
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SAMMANKOMSTER OCH TRÄFFAR 

 
HACKATHON – PLURILINGUISME EUROPÉEN, 10-12 MARS CAEN  

 

 

Camilla Rosengart från FLF:s styrelse deltog i mars i “Hackaton - 

plurilinguisme” anordnat av Franska Institutet i de nordiska 

länderna och Estland. Språklärare, representanter för 

språkorganisationer, Skolverket och politiker samlades i Caen för 

att under tre dagar samtala om flerspråkighet och vikten av  att 

lära sig fler språk vid sidan av engelska. En gemensam skrivelse 

arbetades fram med avsikt att presenteras för Nordiska Rådet 

 

 

 

 

SPRÅKLÄRARTRÄFF 

 
Språklärarträff, december 2022.  

Tillsammans med Spansklärarföreningen och Språklärarnas riksförbund 

anordnade FLF en språklärarträff och workshop på Franska skolan, där 

representanter från Skolverket bl a informerade och berättade om de nya 

kursplanerna i moderna språk på högstadiet och gymnasiet. 
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DIGITALT MEDLEMSKORT FÖR FRANSKLÄRARFÖRENINGEN 

 

Vi har nu ett Digitalt medlemskort som går att få fram till exempel i mobilen 

https://minsida.foreningshuset.se/fransklararforeningen/medlemsuppgifter 

för att kunna visa sitt medlemskap och ta del av erbjudande kopplade till 

kortet som till exempel reducerad pris på biograf vid visning av franska filmer. 

 
 

Nu har du tillgång till Digitalt medlemskort för Fransklärarföreningen – Fransklärarföreningen 

(fransklararforeningen.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minsida.foreningshuset.se/fransklararforeningen/medlemsuppgifter
https://fransklararforeningen.com/nyheter/nu-har-du-tillgang-till-digitalt-medlemskort-for-fransklararforeningen/
https://fransklararforeningen.com/nyheter/nu-har-du-tillgang-till-digitalt-medlemskort-for-fransklararforeningen/
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ELEVORIENTERADE AKTIVITETER  

  

  

Språkolympiaden  

Vi fortsätter vårt samarbete med Språkolympiaden, där Fransklärarföreningen ingår genom 

att bidra med och skapa frågor till tävlingen. 

 

 
 

 

 

 

TILL MINNE 

 
Rut Englund som grundade Fransklärarföreningen 1971 gick bort i april. I juni hölls en 

minnesstund för henne. FLF:s nuvarande ordförande Henri Houssemaine deltog i 

minnesstunden.  
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MEDLEMMAR OCH KOMMUNIKATION 

 

Antal medlemmar (vid årets utgång, aviserade årsavgifter till nästföljande år) 

  

 Yrkesarbetande Pensionärer Totalt 

2016 211 43 254 

2017 178 34 212 

2018 176 31 207 

2019 165 21 186 

2020 134 21 155 

2021 165 23 188 

2023 192 25 217 
 

 

 

Nyhetsbrevet Flashinfo gjordes i början av läsåret. Därefter har information och påminnelser 

om evenemang skett via e-post, hemsidan och FLF:s Facebooksgrupp. 

Facebook  

FLF:s privata Facebook- konto har vuxit under året och blivit en central och viktig plats för 

att nå ut till våra medlemmar och få igång diskussioner, tips och stöd: 

https://www.facebook.com/groups/398449770838211/  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/398449770838211/
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STYRELSE OCH ORGANISATION 

  

Styrelsen består sedan maj 2022 av Henri Houssemaine, ordförande och webbansvarig och 

ledamöterna Camilla Rosengart, Stéphan Wininger, Thomas Nicolas och Eva Manola.  

Den nya styrelsen har sammanträtt 6 gånger under året.  

   

Fransklärarförreningen är medlem i den internationella paraplyorganisationen för FLE-

lärare, Fipf, Fédération internationale des professeurs de français, http://fipf.org . Där finns 

pedagogiska tips för våra medlemmar att ta del av. Vidare är FLF medlem i organisationen 

Association internationale des Etudes Québecoise (AIEQ),  https://aieq.qc.ca/  

   

Årsmötet 2022 hölls den 12 maj, digitalt.  

7 medlemmar utöver styrelsens medlemmar deltog via Zoom. Även revisorn närvarade 

digitalt.  
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