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Referat fra bestyrelsesmødet 16.9.2009 

Mødet blev afholdt på Århus Universitet. 

Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN), Crilles Ba-
cher (CB), Jan Bendix (JB), Bodil Due (BoD) og Svend Aage Olsen (SAO) 

Jørgen Christiansen, Gymnasiernes Lederforening, deltog i frokosten, hvor 
man drøftede ministeriets udspil vedrørende cheflønstillæg. 

1 Referat fra sidste møde (15/6 09) 
Referatet blev godkendt. JB og CB vil overveje om det er muligt at lave den 
tidligere omtalte beskrivelse af foreningens holdninger til de emneområder 
der blev behandlet på Lederforummet. 

2 Regionale møder 
Det aftaltes at vi i ugerne 44, 45 og 46 afholder fire regionale møder: Nord-
jylland (PN), Midtjylland (BoD), Syddanmark (BD med hjælp fra SAO og 
JB), og Sjælland/København (CB med hjælp fra BD). Mødet i Syddanmark 
er fastsat til 3/11. Hver ansvarlig finder mødested, og leverer en beskrivelse 
af formål og indhold, så vi kan annoncere møderne samlet. Navne på ind-
ledere kan komme senere. Resultatløn og chefløn samt synspunkter på 
bestyrelsesarbejdet er gennemgående emner. Herudover vælger hver an-
svarlig andre emner. For Sjælland/København er fordelingsudvalgenes 
arbejde et relevant emne. 

3 Andre aktiviteter 
Ud over de regionale møder var der enighed om at gå videre med at søge 
større synlighed i pressen og at indhente erfaringer fra udlandet. BD refere-
rede fra konferencen i Zug om School Leadership at det var et gennemgå-
ende træk at der nu stilles større krav til skoleledernes job end før. Han 
havde ikke mødt eksempler som modsvarer det danske selveje. 

4 Taxameter 
CB refererede fra ministeriets møde om ændringer af taxameteret at man 
stiler efter at gøre taxameterbetalingen mere retfærdig og logisk, men der 
er endnu ingen konkrete udspil. Der var ikke tilslutning til at indføre et soci-
alt taxameter, men man var positiv over for at fjerne gennemførelsestaxa-
meteret. Vi vil følge sagen, og hvis der er yderligere møder, deltager vi i 
dem. 

5 Rektorløn 
Vores model vedrørende chefløn er blevet godt modtaget, og vi afventer 
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yderligere forhandlinger. 
Jan Magnussen har kritiseret ministeriets håndtering af lønproblemerne. 
BD og JB ser på det. 

6 Sektorledelsesmøderne 
Det aftaltes at BD, CB, BoD, SAO og PN deltager i sektorledelsesmøderne 
1. og 2. oktober. De tre sidstnævnte dog kun på andendagen. 

7 Økonomi 
SAO har indhentet tilbud fra Jyske Bank om bedre rente ved anbringelse af 
GBFs midler. Der var enighed om at anbringe 500.000 kr på en konto med 
12 måneders opsigelse. 

Der er budgetteret med udgifter til revision, rejser, møder, omlægning af 
hjemmesiden og fornyelse af dataudstyr, hvor især de to sidstnævnte po-
ster er store. Desuden er der et budgetbeløb under 'analyser' som giver 
plads til at gennemføre en web-analyse vedrørende formændenes holdning 
til det gennemførte bestyrelsesarbejde på de enkelte skoler, hvilket der var 
tilslutning til. Sidste post er godtgørelse for formandens kontorhold, hvor 
der var enighed om at hæve max-beløbet til 30.000 kr. Med disse udgifter 
kan budgettet for 2009 overholdes, endda med et lille restbeløb. 

8 Bygninger 
Rektorforeningen har udsendt en beskrivelse af etableringen af bygnings-
selvejet, hvori ministeriets møderække om emnet er nævnt. GBF er ikke 
blevet inddraget heri. 

Det blev besluttet at lade Nykredit gennemføre en vurdering af tre gymna-
sier: Christianshavn Gymnasium, Struer Statsskole og Åbenrå Statsskole. 
Dermed kan vi få en fornemmelse af om der er stor forskel i forhold til mini-
steriets vurderinger. 

BD  

 

 


