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Referat fra bestyrelsesmødet 17.04.2008 

Hos formanden, Charlottenlund 

Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Svend Aage Olsen (kasserer), Crilles 

Bacher og Inger Jensen. 

1. Referat fra sidste møde (10/1 08) 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 

2. Opkrævning af kontingent 

Kontingentet blev på generalforsamlingen fastsat til 4000 kr. Opkrævningen varetages af 

Aabenraa Statsgymnasium, og Svend Aage Olsen har adviseret skolen om at gå i gang. 

Revisoren har påpeget at det er nødvendigt med en vedtægtsændring, idet GBFs omsæt-

ning er over grænsen for fritagelse for indberetningspligt. Derfor skal der i vedtægten indfø-

jes en bestemmelse om hæftelser, hvilket kan gøres på næste ordinære generalforsamling. 

Svend Aage Olsen beder revisoren give os de fornødne detaljer. 

3. Medlemshvervning 

Der er endnu seks ikke-medlemmer: Esbjerg Statsskole, Rungsted Gymnasium, Rødovre 

Gymnasium, Skive Gymnasium, Varde Gymnasium og HF samt Frederiksberg HF-kursus. 

Crilles Bacher har kontakt med Rødovre Gymnasium, og han vil nævne sagen der. Derud-

over blev det vedtaget at sende et brev bilagt årsberetningen til de seks bestyrelsesfor-

mænd. I brevet oplyses om de kommende aktiviteter. 

4. Regionale koordinatorer 

Tharben Hansen og Åge Erhardtsen er valgt som koordinatorer for hhv Region Syd og Re-

gion Midtjylland. For at videregive erfaringer og gode råd holdes der startmøde med hver af 

de to koordinatorer i hhv Sønderborg den 9. maj og i Struer den 13. maj. 

5. Møder med Rektorforeningen 

Næste møde er fastlagt til 6. maj. Svend Aage Olsen deltager ikke, og endnu et par afbud er 

mulige. Der var enighed om at foreslå en ny form med to årlige møder, hvor værtskabet går 

på omgang mellem de to foreninger, og hvor principielt alle bestyrelsesmedlemmer deltager. 

Formanden oplyste at Rektorforeningen var positiv over for GBFs forslag om et fælles møde 

for de to foreninger. Et sådant møde vil kunne finde sted i september - men kun som et 

dagsmøde, hvilket beklageligvis indskrænker muligheden for mere uformelle drøftelser mel-

lem bestyrelsesformænd og rektorer. GBF vil foreslå DPUs nye dekan, Lars Qvortrup, som 

oplægsholder, og desuden en drøftelse af økonomi og bygningsoverdragelse som et andet 

emne.  
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6. Gymnasieregnskaber 2007 

Crilles Bacher har indhentet nøgletal fra bestyrelsens seks gymnasieregnskaber for 2007 og 

lavet en foreløbig benchmarking. Tallene blev drøftet, og selv om der var usikkerhed om 

man havde brugt samme konteringspraksis alle steder, var der enighed om at forsøge at 

udstrække analysen til alle gymnasier. 

Som alternativ til at afvente en mulig lignende analyse fra Undervisningsministeriet eller at 

betale for en revisorgennemført analyse, var der enighed om pr mail at bede medlemmerne 

fremsende årsrapporten med nøgletallene, således at vi kan sammenstille dem. Crilles 

Bacher påtog sig opgaven, som sættes i gang af ham og formanden. 

7. Fremtidige aktiviteter 

Som optakt til drøftelsen af hvilke aktiviteter vi bør prioritere nævnte formanden fire punkter 

som burde medtænkes: 

For det første at der på generalforsamlingen var tilslutning til at vi (ved siden af andre lø-

bende opgaver) tog fat på gymnasiernes udvikling i de kommende år. 

For det andet at Undervisningsministeren afventer et brev fra os om muligheden for tilskud i 

lighed med hvad Rektorforeningen modtager. (Embedsmændenes synspunkt er dog at dette 

næppe er muligt). 

For det tredje at der nu er stor interesse for 'Improving Leadership'. Ministeriet har netop 

været vært ved en OECD-konference herom, og ministeren har været stærkt involveret i 

både planlægning og afvikling. Som opfølgning har ministeren inviteret formændene for 

lederforeninger og bestyrelsesforeninger til et møde den 23. maj, hvor han ønsker at etable-

re partnerskaber som kan arbejde på at styrke ledelsen af institutionerne. 

For det fjerde har der være afholdt et første møde i det nyetablerede formandsforum (er-

hvervsskolerne, sosu, vuc og gymnasierne). På mødet blev der fremlagt forslag om at bede 

ministeren om et møde med henblik på at nedsætte en strukturkommission som kunne 

afdække den fremtidige udvikling af ungdomsuddannelserne. GBF har foreløbig været posi-

tiv, men på embedsmandsniveau finder man idéen forkert, især fordi der i Finansministeriet 

(i modsætning til i Undervisningsministeriet) er modstand mod selvejet. En kommission vil 

derfor hurtigt kunne ende forkert. 

Disse fire forhold blev drøftet, og der var enighed om at vi foruden nøgletalsanalysen burde 

satse på to projekter under overskrifterne 'Gymnasieledelse - set indefra' og 'Gymnasieud-

vikling - set udefra'. 

I ledelsesprojektet gennemføres 8-10 casestudier på udvalgte gymnasier, hvor man beskri-

ver hvordan personaleledelse, administration og økonomistyring konkret udfolder sig i for-

hold til strategisk ledelse. På baggrund heraf vil der være mulighed for at nå frem til anbefa-

linger om hvordan god gymnasieledelse kan opbygges og organiseres under selvejet. Man-

ge af vores medlemmer vil kunne bidrage med erfaringer til projektet. 
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I udviklingsprojektet er ideen at give nogle bud på hvordan gymnasiet bør udvikle sig som 

en del af ungdomsuddannelserne. Gymnasierne skal være på højt kvalitetsniveau, og sam-

tidig skal der være balance og sammenhæng mellem de uddannelser vi tilbyder de unge. 

Der er et politisk element i projektet, og bestyrelsesformændene kan bidrage med erfaringer. 

Projektet vil kunne tage form af en række møder og konferencer med fokus på afgrænsede 

emner. 

Der var enighed om at vi burde tilbyde begge projekter som en del af det partnerskab Un-

dervisningsministeren ønske etableret. Formanden fremlage udkast til et brev til ministeren, 

hvori problemet om tilskud fra ministeriet er indflettet. 

Med beslutningen om de to projekter samt brevet til ministeren har vi taget hånd om de tre 

førstnævnte punkter som formanden ønskede medtænkt. 

Samtidig kan beslutningen bruges som argument for ikke umiddelbart at gennemføre forsla-

get i punkt 4. Der var tilslutning til at formanden kommunikerer dette til Formandsforummet. 

8. Eventuelt og næste møde 

Der afholdes et kort, uformelt møde kl 11 efter mødet i Undervisningsministeriet den 23. 

maj. 

BD  

 

 


