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Referat fra bestyrelsesmødet den 15. november 2011 

  

Mødet blev afholdt kl 14-16 på Christianshavns Gymnasium. 

Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN), Jan Bendix 
(JB) og Lisbeth Wissing (LW).  

 

 

1 Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 
  

2 Sekretariatsfunktionen 

Lisbeth Wissing er ansat som sekretariatschef pr 1/10 2011. For at kunne 
foretage lønudbetalinger er GBF ændret fra at være en ’frivillig forening’ til 
at være en erhvervsbaseret forening.  
 

3 Opfølgning på PricewaterhouseCoopers analysen 

Rapporten er udsendt til både bestyrelsesformænd og rektorer, og der var 
på mødet enighed om at den vil gøre god gavn i forbindelse med de enkel-
te gymnasiers økonomistyring. 
 

4 Prioriterede emneområder 

LW har opgjort hvilke emneområder bestyrelsen anser som vigtige at ar-
bejde med. I prioriteret rækkefølge er de vigtigste: Det store antal studie-
retninger, Cheflønstillæg, Flere samarbejdsformer i udkantsområderne, 
Optagelse og kapacitet, Socialt taxameter, Lærernes overenskomst og Fle-
re drenge i gymnasiet. 

Interessen for studieretningerne bygger på, at et stort antal studenter må 
gennemføre et gymnasialt suppleringskursus for at blive optaget på univer-
siteterne, idet den valgte studieretning ikke matcher med universiteternes 
optagelseskrav. For at få belyst dette forhold nærmere blev det besluttet at 
lave en rundspørge blandt de bestyrelsesformænd som er ansat på univer-
siteter eller andre videregående uddannelsesinstitutioner.  

Hvad angår det sociale taxameter, var der enighed om at det var stærkt 
uhensigtsmæssig at basere et taxameter på gymnasieelevernes sociale 
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baggrund. I stedet bør man arbejde på en bedre sammenhæng mellem 
folkeskolen og gymnasiet og på en ændring af færdiggørelsestaxameteret. 

Som en pendant til undervisningsministerens udmelding om at foretage et 
’serviceeftersyn’ af gymnasiet blev det på forslag fra BD besluttet, at GBF 
selv foretager et sådant eftersyn, hvori de ovennævnte emner kan indgå. 
Resultaterne af eftersynet offentliggøres på hjemmesiden, og kan danne 
grundlag for pressedækning. Ligeledes opfordres medlemmerne til at 
kommentere de enkelte punkter i eftersynet. 
 

5 Konsekvenser af Finanslov 2012 

De mulige taxameterændringer blev drøftet. Det ser ikke ud til at der vil 
komme store ændringer i forhold til hvad der tidligere er annonceret. 
 

6 Planlægning af generalforsamling 

Generalforsamling 2012 blev fastlagt til 29. februar på Fyn. Undervisnings-
ministeren skal inviteres. Forslag til program og andre oplægsholdere frem-
lægges senere. 
 

7 Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 7. december kl 1030 i Århus. 
  

8 Eventuelt 

BD oplyste at ministeriet er ved at være klar med reglerne for resultatløn-
nen. Der er ikke store forskelle i forhold til det oplæg som blev diskuteret på 
et møde i ministeriet den 30. marts i år. Dog ønsker man at gymnasiernes 
revisorer involveres i godkendelsen af rektorernes indsats før udbetalingen 
af resultatlønnen. Bestyrelsesforeningen mener at dette er en unødvendig 
bureaukratisering, og at denne opgave som hidtil må varetages af ministe-
riet i form af stikprøver. Dette vil blive meddelt ministeriet. 

 

 

BD 

 


