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Referat fra bestyrelsesmødet 15.6.2009 

Mødet blev afholdt på formandens adresse. 

Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN), Crilles Ba-
cher (CB), og Jan Bendix (JB). 

Afbud fra Bodil Due og Svend Aage Olsen. 

1 Referat fra sidste møde (21/4 09) 
Der var ingen bemærkninger til referatet. 

2 Medlemstilgang 
VUC Frederiksberg har meldt sig ud med henvisning til at formanden ikke 
kunne overkomme arbejdet i forbindelse med medlemskabet. 

I forlængelse heraf blev det drøftet om GBF har sigtet for snævert ved at vi 
overvejende henvender os til formændene, fx i forbindelse med mødeind-
kaldelser. Det blev besluttet at spørge formændene, om de ønsker et eller 
flere af medlemmerne i deres bestyrelse optaget på en særlig mailingliste, 
således at de også informeres om GBFs aktiviteter. 

3 Undervisningsministeriet 
Der er fem igangværende aktiviteter hvor vi har et samspil med ministeriet. 

a) Institutionsstrukturen 
JB og CB gav et kort referat fra det afholdte Lederforum, som var organise-
ret som gruppearbejde med kraftig konsulent- og sekretariatsstøtte. 
Gruppe 1 (undervisning og undervisere) havde peget på behovet for at føl-
ge med samfundsudviklingen, herunder anvendelse af it og fornyelse af 
lærerrollen. Lærernes organisering i teams er central. 
Gruppe 2 (undervisningsstederne) indførte begrebet "seven-eleven skolen", 
hvor skolen har en ny funktion som et centralt aktionssted for eleverne fra 
morgen til aften. 
Gruppe 3 (ledelse) sendte et budskab om at myndighederne skulle afholde 
sig fra detailstyring, hvor alt er reguleret. Gruppen havde udarbejdet kon-
kret forslag til gennemførelse af resultataftaler mellem ministerium og insti-
tution. 
Gruppe 4 (samarbejde) fastslog at fusioner ikke er en universialløsning, 
hvorimod samarbejde fører til gode resultater. 

I forlængelse af Lederforummet påtog JB og CB sig at beskrive GBFs hold-
ninger og ønsker inden for de nævnte emneområder. Når bestyrelsen har 



 

 Side 2 

drøftet beskrivelsen, sendes den til ministeriet som inspiration til den sam-
menskrivning af hele strukturprojektet som ministeriet udarbejder. 

b) Partnerskab for ledelse 
BD refererede fra ministeriets møde om ledelse, at der nu er udsendt et 
kursustilbud til samtlige institutioner - især rettet til mellemlederne. 

Ledelsesprojektet som GBF har foreslået gennemført (det såkaldte ledel-
sestjek) er lidt forsinket, men vil blive gennemført - eventuelt med en større 
bevilling. 

c) Det nye selveje 
Omlægningerne af selvejet drøftes løbende i Partnerskabet for ledelse. Der 
arbejdes nu med de tre områdelove. 
Ministeriet har tidligere bedt om indmeldinger fra foreningerne om ønskede 
ændringer i de nugældende love, bekendtgørelser og regler, hvilket vi fore-
løbigt ikke har svaret på. Vi vil nu erstatte vores svar med den under pkt a) 
omtalte skrivelse. 

d) Bygningerne 
Aktstykket om bygningsoverdragelsen foreligger først efter sommerferien. 
Vi har aftalt med Rektorforeningen at vi orienterer gensidigt hvad angår 
kontakter med kommende kreditgivere. 

e) Rektorløn 
JB slog til lyd for at vi (endnu en gang) reagerer på ministeriets måde at 
administrere resultatlønnen på. Regelsættet er for detaljeret, og efterlader 
ikke ansvar og handlemuligheder nok til bestyrelserne. Ligeledes er be-
myndigelserne til bestyrelsen endnu en gang sendt til skolerne. Der var 
enighed at vi skriver til ministeriet herom. JB laver et udkast. 

4 Møder i efteråret 
a) Regionalt 
Tharben Hansen påtænker at arrangere et møde om udkantsgymnasierne i 
Region Syd. CB og BD overvejer et møde i Hovedstadsregionen om Forde-
lingsudvalg og Forpligtigende samarbejde. 

b) Landsdækkende 
Der var enighed om at arrangere et forholdsvis bredt GBF-møde den 16. 
september, eventuelt på Århus Universitet. 
Som emner blev nævnt 
- Studieparathed, belyst af AUs studievejleder 
- Resultataftaler med ministeriet (med inspiration fra Lederforummet). 
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- Rektorløn, både resultatløn og løntillæg 
- Bygningerne (kun hvis der foreligger konkrete gennemregninger for ud-
valgte gymnasier). 

BD opstiller en ramme for mødet, og indhenter herefter detailforslag fra 
bestyrelsen. Der er allerede foreløbigt tilsagn om deltagelse fra Lars Mor-
tensen og Lisbeth Thorsen, UVM. 

5 Eventuelt 
Under eventuelt drøftedes dels ønsket om professionel hjælp til journali-
stisk udbredelse af GBFs synspunkter. Økonomisk er vi i stand til at dække 
en sådan hjælp. 

Dels drøftedes ønsket om input fra andre institutionskulturer som inspirati-
on til videre arbejde. Dette behov kan eventuelt dækkes ved besøgsrejser.  

BD 

 

 


