
Seminar i Graz 10.-12. desember 2009 
 
 

Jeg var så heldig å få delta på et seminar i Graz for ledere og styremedlemmer i en 
fremmedspråkforening i fransk, tysk eller spansk. Deltakerne kom fra hele Europa. Jeg 
representerte Fransklærerforeningen.  
 
Det virker som problemstillingene er felles for alle deltakerlandene: Hvordan få flere 
medlemmer og i det hele tatt språklærere interessert i å bli medlem av en språklærerforening? 
Hvordan nå medlemmene og hvordan få distribuert informasjon til dem? 
 
Vi var enige om at moderne kommunikasjonsmidler som nettsted og e-mail er nyttige 
redskaper til å få flere medlemmer og å sende ut info. Det er viktig at nettstedet fungerer godt; 
at det har en attraktiv hjemmeside og at det blir oppdatert jevnlig. Alle syntes likevel det er 
fint å ha et medlemsblad. Vi diskuterte videre at det var viktig å reklamere for foreningene på 
seminarer for språklærere. Da må representanter for språkforeningene være til stede. Når det 
gjelder fransk kan dette skje på Centre Culturel, på forskjellige kulturarrangementer under 
Frankofonifestivalen eller på etterutdanningskurs på universitetet. Det er også viktig å ha 
informative brosjyrer for å spre til skoler og utdanningsinstitusjoner. 
    
Når det gjelder info om Det Europeiske Fremmedspråksenteret og deres arbeid, og å gjøre det 
kjent, foreslo man å invitere en representant fra senteret til å delta på kurs eller seminarer for 
fremmedspråklærere. Det nasjonale senteret for fremmedspråk, i vårt tilfelle 
Fremmedspråksenteret, i Halden, kan også være et bindeledd i så henseende. Det som er 
poenget, er at språklærere generelt blir oppmerksom på begge to, deres hjemmesider, og de 
mulighetene de representerer for ny kunnskap innenfor fagfeltet. De er også kontaktnett til 
resten av Europa.  
 
Man må evaluere arbeidet språkforeningene gjør. Er medlemmene fornøyd? Kan noe gjøres 
annerledes? Hvordan evaluere? 
 
Det kan være spørreskjema, telefonintervjuer etc.       
 
Som konklusjon må dette seminaret i Graz gjøres kjent for medlemmene.  
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