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Referat fra bestyrelsesmødet 3.3.2010 

Mødet blev afholdt på Christianshavns Gymnasium. 

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

1 Referat fra sidste møde (16/9 09) 
Referatet blev godkendt. 

2 Kapacitet og elevoptag 
Undervisningsministeren har svaret negativt på vores og Rektorforeningens 
fællesskrivelse. Hans indvendinger mod det fremlagte forslag er at klage-
sagerne stadig vil komme til ham, og at vores model ikke giver plads for de 
gymnasier der ønsker at udvide. Sagen vil blive taget op i forbindelse med 
kommende lovændringer. 

Der var enighed om at vores interesse er usvækket hvad angår deltagelse i 
kapacitetsudvalgene samt sikring af en god balance mellem gymnasieudvi-
delser og gymnasiebevarelser. Især i forbindelse med udkantsgymnasier er 
dette påkrævet. Efter forudgående drøftelser med Per Hansen/Jarl Dam-
gaard vil vi ved lejlighed forelægge vores ønsker for den nye minister. 

3 Fusioner og tilskud 
JB berettede om den praksis der er blevet brugt ved fusioner mellem to 
erhvervsskoler, nemlig at man bevarer de to grundtilskud, men som ikke 
bruges ved en fusion mellem et gymnasium og en erhvervsskole. VI vil for-
søge at få denne skævhed belyst (og eventuelt ændret) på vores næste 
kontaktmøde med ministeriet. 

Beslutningen førte til en konstatering af, at vi ønsker kontaktmøderne fort-
sat, fx med tre møder om året. BD tager kontakt med Per Hansen herom. 

4 Overenskomst OK 11 
Rektorforeningen har udarbejdet et større notat med kommentarer til de 
kommende overenskomstforhandlinger, og rektorformanden har spurgt om 
GBF vil være medunderskrivere. 

Der var enighed om at Rektorforeningens bidrag var et rigtig godt indspark, 
som vi kan tilslutte os. Imidlertid var der også enighed om at vi ønsker at 
sende vores egne kommentarer, hvor vi vil præcisere vores synspunkter 
dels om gymnasiets anvendelse af lærere som ikke er direkte gymnasieud-
dannede, dels om problemerne med forskellige overenskomster for forskel-
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lige faggrupper på samme gymnasium. I følgebrevet til vores kommentarer 
vil vi nævne at vi kender Rektorforeningens udspil, som vi gerne støtter. BD 
meddeler rektorformanden dette. 

Også Sosu-Bestyrelsesforeningen har spurgt om vi vil være med i en fæl-
lesskrivelse med kommentarer til OK 11. Med beslutningen om at sende 
vores egne kommentarer, må vi også sige nej hertil.  

5 Chefløn 
Vores model vedrørende chefløn er blevet godt modtaget, og ministeriet 
har fremlagt forslag til en præcisering, hvor man har indbygget en gradue-
ring af løntillæggene i fire trin efter antallet af elever. Vi er blevet bedt om 
kommentarer hertil. 

Umiddelbart var der enighed om at ledelsesopgavernes kompleksitet er 
vigtigere end antallet af elever, og at der derfor ikke er nogen grund til at 
indbygge en graduering som foreslået. Gradueringen findes allerede for de 
to andre løndele, som indgår i den samlede løn, hvilket også svækker be-
hovet for at gentage den i cheflønnen. Imidlertid må det formodes at forsla-
get om en graduering er en 'hjertesag' for ministeriet, og det blev derfor 
besluttet at vi skulle fremføre vores synspunkt, men samtidig give mulighed 
for en graduering med færre trin og med mindre forskel mellem yderpunk-
terne. BD beskriver denne model, og fremsender vores svar til ministeriet.  

6 Generalforsamlingen 
Den nye minister har givet tilsagn om at deltage, og det ser ud til at vi får 
flere deltagere end i tidligere år. JB påtager sig opgaven som ordstyrer i 
debatten om fusioner. 

Formandens beretning blev gennemgået, og der blev lavet nogle få tilføjel-
ser. Blandt andet skal sektorledelsesmøderne medtages, idet der i vores 
indberetninger til ministeriet forud for første møde er skitseret hvilke områ-
der og problemer vi anser for at være mærkesager for os. 

Nogle af mærkesagerne kan bruges i den lille generalforsamlingsfolder 
som en 'velkomsthilsen' til den nye minister. 

Forslaget til budget for indeværende år blev gennemgået. Der var enighed 
om at det var rimeligt at afsætte større midler til projekter (herunder pres-
seassistance), selv om vi dermed bruger af den opsparede formue. I for-
bindelse med at Svend Aage Olsen udtræder af bestyrelsen skal der findes 
ny kasserer. Dette tages op på første møde efter generalforsamlingen. Mu-
ligvis kan jobbet klares ved hjælp af betalt arbejdkraft. 



 

 Side 3 

 
7 Bestyrelseskursus for elever 
CB har holdt møde med DGS, som er interesseret i et samarbejde om be-
styrelseskurser for elever - et behov vi selv har været opmæksomme på. 
CB går videre med sagen. Et første 'prøvekursus' vil eventuelt kunne afhol-
des i Århus. 

8 Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 

BD 

 

 


