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PRESSEMEDDELELSE

Fusioner, nedskæringer og øget konkurrence 

Konkurrencen mellem gymnasierne vil blive skærpet i de kommende år. Samtidig 
er fusioner og campusdannelser inden for ungdomsuddannelserne uundgåelige 
som følge af faldende ungdomsårgange og nedskæringer på uddannelsesområdet. 

Det fremgår af en ny web-analyse, som Gymnasiernes Bestyrelsesforening har 
foretaget blandt bestyrelsesformændene på landets gymnasier, hvor de bl.a. vur-
derer den fremtidige udvikling af gymnasiet.  

Den stigende konkurrence og presset fra andre uddannelser betyder, at bestyrel-
serne fremover vil have mere fokus på den strategiske udvikling, og overvejende 
mener bestyrelsesformændene at være på rette vej, og at de kan klare udfordrin-
gerne. 

Gymnasiebestyrelserne beklager den økonomiske udvikling, som formentlig vil føre 
til et fald i taxametertilskuddet, hvilket i kombination med mindre ungdomsårgange 
kan være katastrofalt, især for de mindre gymnasier i udkantsområderne. Men på 
den anden side fremhæves det også i undersøgelsen, at nedskæringerne kan væ-
re en udfordring, og at højere produktivitet i skoleverdenen ikke er til at komme 
uden om. 

”Nedskæringer er altid ubehagelige, 0g det bedste man kan gøre, er at finde løs-
ninger, så man kan klare sig. Forøget produktivitet kræves af alle – også af uddan-
nelserne. Gymnasierne går ikke ram forbi, så det handler om at finde mere produk-
tive undervisningsformer og at lokalisere nogle af de arbejdsopgaver, som kan 
reduceres, uden det går ud over kvaliteten,” siger formanden for Gymnasiernes 
Bestyrelsesforening, Benny Dylander. 

Og så er det på tide, at Undervisningsministeriet løsner sit stramme greb om gym-
nasierne, lyder det fra bestyrelsesformændene, der ønsker større handlefrihed og 
flere frihedsgrader. 

”Mere albuerum og mindre ministeriel topstyring vil gøre bestyrelserne mere frem-
tidsrettede, og fraværet af detailstyringen vil stille større krav til bestyrelserne, når 
det afløses af mål- og kvalitetsstyring,” udtaler Benny Dylander.   

Nærmere oplysninger om web-analysen: 
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