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Samfundsfagets fanebærer
En af samfundsfagets fa-

nebærere og frontkæmpere 
fylder 50 år i dag.

Jo, det er rektor Flem-
ming Schmidt fra Horsens 
Amtsgymnasium, der tæn-
kes på.

Rektoren, der har stået i 
spidsen for amtsgymnasiet 
lige siden starten i 1980, er 
ikke blot lærer i samfunds-
fag og historie og samfunds-
fag gennem mange år.

Han har også sat sit fin-
geraftryk på den måde, der 
undervises på i faget rundt 
omkring på de danske 
gymnnasier. Dels som lære-
bogs-forfatter, hvor nogle 
måske vil nikke genkenden-
de til værket »Dansk Øko-
nomi 1-2.. Dels som med-
virkende i de afgørende be-
slutninger i fagets historie.

Helt tilbage i 1974 havde 
han som medlem af sam-
fundsfaglig forenings besty-
relse en finger med i den så-
kaldte lille gymnasiere-
form, og i 1988 var han ud-
peget af undervisningsmi-
nisteren til at assistere med 
bekendtgørelsen i sam-
fundsfag i forbindelse med 
vedtagelsen 1f den store 
gymnasiereform.

Desuden har Flemming 
Schmidt været med til at la-
ve en rapport om samfunds-
fagene i det danske uddan-
nelses-system, og så er han 
nu formand for samfunds-
fags opgavekommission til 
studentereksamen.

Når alt dette .er nævnt, 
kan det ikke undre, at Hor-
sens-rektoren får et lille hip 
for at have for meget at se 
til, når en med kendskab til 
ham skal komme med sin 
uforbeholdne mening.

Flemming Schmidt

DAGENS PORTRÆT
Og skal der absolut findes 

noget lidt mere negativt 
frem, så er det, at Flem-
ming Schmidt ind imellem 
kan virke lidt for alvorlig. 
Men når det er sagt, så står 
den på en kæmpe-buket ro-
ser til fødselaren for hans 
indsats for amtsgymnasiet i 
de førløbne 13 år.

- Han er en virkelig god 
mand både for gymnasiet og 
for hele Horsens by, og han 
er en dygtig leder. Han ta-
ger sin gerning 120 procent 
seriøst, lyder skudsmålet.

Flemming Schmidt er 
født og opvokset i Århus. 
Faktisk boede han i smilets 
by til 1980, da han flyttede 
til Horsens for at bygge det 
nye gymnasium op i byens 
sydlige ende.

I begyndelsen var det fy-

sik og matematik, som 
Flemming Schmidt regnede 
med at gøre til sin levevej. 
Men det blev forpurret, da 
han i gymnasiet fik en vis 
Tage Kårsted, nu lands-
kendt professor i moderne 
historie ved Odense Univer-
sitet, som underviser i hi-
storie og samfundsfag.

Tage Kårsteds måde at 
føre historien op til nutiden 
og se nutiden i en historisk 
belysning på jog hurtigt fy-
sik-drømmene på porten.

Derfor fortsatte Flem-
ming Schmidt med at læse 
samfundsfag - som deltager 
på det første samfundsfags-
hold ved Århus Universi-
tet - og historie.

I 1971 var Flemming 
Schmidt færdiguddannet, 
men han tyvstartede som 
gymnasielærer allerede tre 
år forinden afløste sin gam-
le lærer, Tage Kårsted, på 
Århus Statsgymnasium.

Her virkede Flemming 
Schmidt helt frem til skiftet 
til Horsens, og samtidig be-
gyndte tillidsposterne at 
støde til.

- Men sådan vil det altid 
være, når man er blandt de 
første til at tage en ny ud-
dannelse, som fødselarens 
egen beskedne forklaring.

I Horsens har Flemming 
Schmidt slået rødder i et 
parcelhus i Stensballe sam-
men med hustru Anette, 
der også er ansat ved Hor-
sens Amtsgymnasium og li-
geledes underviser i historie 
og samfundsfag.

Her bor også sønnen An-
ders, der er 19 år og student 
her til sommer, og den 14-
årige datter Marianne, der 
går i 8. klasse. (jala)
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