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Referat fra bestyrelsesmødet 11.8.2008 

Hilton Copenhagen Airport 

Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Svend Aage Olsen 
(kasserer), Crilles Bacher, Jan Bendix, Åge Erhardtsen, Tharben Hansen 
og Hans Stige. 

1. Referat fra sidste møde (17/4 08) 
Der var ingen bemærkninger til referatet. 

2. Regionale koordinatorer 
Bestyrelsesmødet var udvidet, således at også de regionale koordinatorer 
deltog. Bestyrelsesarbejdet blev drøftet, hvorefter koordinatorerne rede-
gjorde for aktiviteter og muligheder i regionerne: 

I Nordjylland (Peter Norrild) har der været en række møder, oftest med del-
tagelse af rektorerne. Næste møde bliver formentlig om de administrative 
fællesskaber. 

I Midtjylland (Åge Erhardtsen) er der planlagt et møde den 23/9 om admini-
strative fællesskaber. Det bliver interessant at bedømme tilslutningen, da 
regionen ikke 'hænger sammen'. 

Syddanmark (Tharben Hansen) er geografisk vidt spredt, hvilket kan gøre 
det vanskeligt at få tilslutning til aktiviteter. Måske kan man overveje netba-
serede aktiviteter i stedet for møder. Der har tidligere været afholdt to mø-
der i regionen, men kun for Sønderjylland. 

I Region Sjælland (Hans Stige) har der været et møde om økonomi, ansæt-
telser og mulighederne i selvejet. Rektorerne var inviteret. Nyt møde for-
mentlig sidst på året. 

I Hovedstaden (Crilles Bacher) har der været to møder, herunder et om 
kapacitet og elevfordeling samt resultatløn. 

Der var enighed om at målet med det regionale arbejde er erfaringsudveks-
ling mellem bestyrelserne, og at aktiviteterne godt kan udfolde sig forskel-
ligt i de forskellige regioner. Vi gør erfaringerne op igen om et årstid. 
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3. Økonomi og medlemmer 
Kassereren gav en oversigt over økonomien. Vi har ca 400.000 kr til rådig-
hed for projekter og øvrige påtænkte aktiviteter. 

Der var enighed om at sende en særskilt invitation til mødet den 30/9 til de 
fem ikke-medlemmer for at motivere dem til at overveje at indmelde sig. 

4. Fællesmødet den 30/9 08 
Det fælles medlemsmøde for Rektorforeningen og GBF den 30/9 finder 
sted på Frederiksberg Gymnasium. Programmet er fastlagt, men der skal 
laves et par rettelser i teksten, hvilket bliver taget op med Rektorforenin-
gens sekretariat. Ligeledes skal der findes en ekstern oplægsholder. Der 
var enighed om at Peter Henrik Raae ville være et godt valg. Vi udsender 
invitation til medlemmerne pr post. 

5. Gymnasieledelse - set indefra 
Det har ikke været muligt at få økonomisk tilskud til projektet fra ministeriet 
(endnu), men Åge Erhardtsen pegede på muligheden for at opnå tilskud 
regionalt, idet regionsrådene kunne have en interesse i at styrke gymnasie-
ledelsen ud fra et regionalt perspektiv. Åge Erhardtsen vil gå videre med 
ideen for at afklare om den er realisabel. Tilskud udefra vil give projektet 
større troværdighed. 

Projektet bygger på casebeskrivelser fra et antal gymnasier. Umiddelbart 
nævntes Struer Statsgymnasium og Nørresundby Gymnasium og HF. Jan 
Bendix og Peter Norrild vil drøfte med deres rektorer om der er interesse 
for at være med. 

Vi afventer svar fra de tre udvalgte forskere (Kurt Klaudi, Peter Henrik Raae 
og Dorthe Pedersen) om et startmøde som skal fastlægge elementerne i 
dataindsamlingen. I givet fald kan mødet holdes på RUC sidst på måneden. 

Benny Dylander og Svend Aage Olsen deltager i styregruppen for Under-
visningsministeriets partnerskab for ledelse af uddannelsesinstitutioner. 
Første møde er den 14. august. Foreløbig er der i partnerskabet større fo-
kus på rektorernes kompetencer end på ledelsesorganiseringen. 

GL har iværksat et projekt om Attraktive Arbejdspladser. Benny Dylander 
deltager i følgegruppen. 

6. Gymnasieudvikling - set udefra 
På generalforsamlingen var der tilslutning til at vi i højere grad beskæftiger 
os med perspektiverne for det almene gymnasium, eksempelvis i form af et 
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projekt om gymnasieudvikling. Vi har dog ingen muligheder for at iværksæt-
te endnu et projekt nu, men der var enighed om at forsøge at holde et med-
lemsmøde om dette tema sidst på året eller først i 2009. Erfaringer fra hhx 
og htx skal inddrages, og det skal overvejes hvordan de politiske aspekter 
skal håndteres. 

7. Høringssvar vedrørende Administrative Fællesskaber 
Der er svarfrist den 22/8. Vi forsøger at samordne vores svar med vores 
samarbejdspartnere, som ligeledes er kritiske overfor fællesskaberne. Jan 
Bendix og Peter Norrild vil sammenskrive en mere almen kritik af hele det 
statslige udspil, som så kan indgå i vores svar. 

8. Eventuelt og næste møde 
Der afholdes et kort, uformelt møde efter fællesmødet med Rektorforenin-
gen. 
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