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Referat fra bestyrelsesmødet den 26. august 2011 

  

Mødet blev afholdt kl 10-12 på Christianshavns Gymnasium. 

Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN), Jan Bendix 
(JB) og Bodil Due (BDu).  

 

 

1 Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 
  

2 Sekretariatsbistand 

Formanden beklagede at han ikke havde holdt alle bestyrelsesmedlemmer 
orienteret om de overvejelser der var gjort i løbet af sommeren om sekreta-
riatsbistandens art. Emnet blev afklaret, og processen går nu videre, så der 
formentlig kan foreligge en ansættelsesbeslutning i løbet af en måned.  
 

3 Kommende aktiviteter 

Det er tidligere besluttet at holde endnu et regionalt møde i København om 
kapacitet og elevfordeling.  Som anden kommende aktivitet planlægges en 
konference om gymnasiernes økonomi baseret på resultaterne fra den 
igangsatte PricewaterhouseCoopers analyse, se pkt 4. 

Vi lægger vægt på bestyrelsesformændenes ønsker om emner som bør 
tages op, hvilket kan gøres ved (måske regionale) møder med en ret åben 
dagsorden. JB nævnte ’studieretninger i fremtiden’ og ’ungdomsuddannel-
serne i tyndt befolkede områder’ som mulige emner. 

 

4 PricewaterhouseCoopers analysen 

Den igangsatte analyse af hvordan gymnasiernes økonomiske forhold på-
virkes af mulige effektiviseringstiltag fra ministeriets side forløber planmæs-
sigt. Der er indkommet svar fra næsten alle de udvalgte gymnasier, og et 
overblik over i hvilken retning resultaterne går, vil foreligge sidst på ugen. 

Endelige resultater forventes at foreligge inden udgangen af september. 

 



 

 Side 2 

5 Lærernes overenskomst 

På det seneste møde med Rektorforeningen drøftede vi endnu en gang 
lærernes overenskomst. Fra vores side blev det foreslået at man ’ryddede 
bordet’ og forsøgte at opstille en helt ny model som fjernede de mange 
uhensigtsmæssigheder. Rektorforeningen havde ved seneste overens-
komstforhandling skitseret en række modeller med tilsvarende udgangs-
punkt. 

De to foreninger vil fortsætte dialogen og påpege mulige forbedringer i 
overenskomsten i form af en udvidelse af ’ledelsesrummet’. 

 

6 Resultatløn og chefløn 

Vi har orienteret bestyrelsesformændene om muligheden for at genbruge 
2010-bemyndigelsen til resultatløn for 2011. Hvad angår chefløntillæg har 
vi lovning på et udspil fra ministeriet i denne måned. Man kan frygte at vi på 
grund af organisationsændringerne i ministeriet skal igennem alle de tidli-
gere forhandlinger endnu en gang. 

 

7 Forespørgsel om medlemskab 

Vi har fået en forespørgsel om det er muligt for de private gymnasiers be-
styrelsesformænd at få medlemskab hos os. Der er ingen hindringer her-
imod i foreningens vedtægt, og svaret er at de er velkomne. 

 

8 Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 
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