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Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2011 

Mødet blev holdt kl. 10-12 på Aarhus Universitet 
Til stede: Benny Dylander (formand), Bodil Due, Jan Bendix, Peter Norrild 
og Lisbeth Wissing 

1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt.  

2. Nyt fra formanden 
Benny Dylander orienterede om rektormødet i Nyborg, hvor børne- og un-
dervisningsminister Christine Antorini præsenterede det politiske forlig om 
et fleksibelt loft på gennemsnitligt 28 elever i gymnasieklasserne. GBF ser 
loftet som et indgreb i selvejet. Desuden er det afsatte beløb på 120 mio. 
kr. ikke dækkende for den de reelle omkostninger, viser beregninger fra 
Rektorforeningen, som nu er gået i tal-forhandlinger med ministeriet. I den 
forbindelse har GBF aftalt et møde med formanden for Rektorforeningen, 
Jens Boe Nielsen i næste uge. 

Derudover oplyste Benny Dylander, at bestyrelsesformændene nu har fået 
bemyndigelse fra ministeriet til at indgå resultatlønskontrakter med rekto-
rerne. 

3. Studieretninger og gymnasial supplering 
Der er udsendt spørgeskema til samtlige bestyrelsesformænd om bl.a. stu-
dieretninger, gymnasial supplering og socialt taxameter som led i en over-
ordnet GBF-politikformulering. Godt en snes bestyrelsesformænd har meldt 
tilbage med kvalificerede og uddybende kommentarer. Dette vil nu indgå i 
bestyrelsens videre arbejde. Bl.a. blev det besluttet, at vi på hjemmesiden 
bringer en række interviews med bestyrelsesformænd og rektorer om stu-
dieretningerne. Desuden blev det besluttet at kigge nærmere på regerin-
gens tanker om et socialt taxameter. I bestyrelsen var der enighed om be-
tydningen af, at enkelte gymnasier kan få ekstra støtte til uddannelsessva-
ge elever, og at der bør finde en retfærdig og fornuftig model, der ikke dis-
kriminerer bestemte gymnasier. 

4. Generalforsamlingen den 29. februar 2012 
Generalforsamlingen i GBF bliver 29. februar 2012 kl. 10-14 på Sct. Knuds 
Gymnasium i Odense. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini 
kan desværre ikke deltage. Emne for paneldebat i forbindelse med general-
forsamlingen: Overgangene fra folkeskole til gymnasium og fra gymnasium 
til videregående uddannelser. 
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5. Møde med ministeren 
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har sagt ja til et møde 
med GBFs bestyrelse mandag den 27. februar 11-11.45 i ministeriets mø-
desal. 

6. Næste møder 
Er 8. februar og 29. marts 2012. 

Eventuelt 

Jan Bendix slog til lyd for, at GBF tager initiativ til et møde med direktør i 
Uddannelsesstyrelsen, Lars Mortensen for at afklare det fremtidige samar-
bejde med Ministeriet for Børn og Unge efter de seneste rokeringer i mini-
steriet. Bl.a. er der stadig et hængeparti med chefløntillægget. Benny Dy-
lander vil nu tage kontakt til Lars Mortensen. 

LW 

 

 


