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Referat fra bestyrelsesmødet 22.9.2008 

Hos Inger Jensen, Hellerup 

Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Crilles Bacher, Jan Bendix og Inger 

Jensen. 

1. Referat fra sidste møde (11/8 08) 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 

2. Ledelsesprojektet 

Realiseringen af ledelsesprojektet blev drøftet på grundlag de udsendte papirer samt kon-

klusionerne fra tidligere møder, herunder mødet på SDU i august. Der var enighed om at 

projektet sættes i gang nu, og at der knyttes ekstern arbejdskraft til projektet. Formanden 

har haft drøftelser med Marianne Abrahamsen og Hanne Baandrup, og går nu videre for at 

fastlægge omfang og arbejdsdeling. Det er nærliggende at lave en opdeling på selve data-

indsamlingen og de senere workshops, dog således at sammenhængen ikke mistes. 

Aflønningen kan klares inden for budgettet, og det skal sikres at foreningen ikke påføres 

bureaukratiopgaver i forbindelse hermed. 

Åge Erhardtsens forslag om at skaffe regionale midler som medfinansiering er foreløbigt 

ikke blevet til noget, men Jan Bendix vil drøfte mulighederne med ham. 

3. Fællesmødet den 30/9 08 

Der er god tilslutning til mødet. Formanden sender en besked til Rektorforeningens sekreta-

riat, så de sidste praktiske forhold omkring programmet kommer i orden - herunder afviklin-

gen af gruppearbejdet, som må gennemføres som et kortere 'summemøde', hvor deltagerne 

drøfter hvilke udfordringer der er i samarbejdet, og hvilke opgaver de to foreninger bør påta-

ge sig i den sammenhæng.  

4. Gymnasieudvikling - set udefra 

Vi holder stadig fast i idéen om at holde et medlemsmøde om gymnasiets fremtidige udvik-

ling. Imidlertid er det nødvendigt med et programpapir som kan afklare hvilke elementer vi 

ønsker inddraget. Først når det foreligger, kan vi overveje hvem der skal være aktører på 

mødet. Crilles Bacher påtog sig at lave et udkast, som så kan færdiggøres med input fra den 

øvrige bestyrelse. Udkastet vil foreligge i uge 42. Inger Jensen vil undersøge om der er 

brugbare synspunkter hos kollegerne på RUC. 

Ligeledes bør vi inddrage Jarl Damgaard i overvejelserne, eventuelt ved et møde i en brede-

re embedsmandskreds. Jarl Damgaard har allerede vist interesse for projektet. 

5. Oversigt over rektorlønninger 

Bestyrelserne har behov for en oversigt over rektorlønningerne, blandt ved nyansættelser 
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eller ved lønforhandlinger. Formanden har rettet henvendelse til Lederforeningen, Under-

visningsministeriet og Personalestyrelsen, men ingen oversigter er tilgængelige. Vi tager 

spørgsmålet op på første møde i ministeriet, og afventer desuden oplysninger fra DJØF, 

som har inviteret til et møde i oktober. Yderligere tages kontakt med EBs jurist, som har 

erfaring på lønområdet på erhvervsskolerne. 

7. Regionerne 

Der er stor tilstrømning til det regionale møde i Midtjylland den 23/9 om de administrative 

fællesskaber. Kun fire gymnasier fra regionen er ikke repræsenteret. 

8. Medlemstilgang 

Siden sidste bestyrelsesmøde har Rødovre Gymnasium og Frederiksberg HF meldt sig ind. 

Vi mangler nu kun Rungsted, Skive og Varde. 

9. Eventelt og næste møde 

Jan Bendix nævnte betænkningen om gymnasiets brug af eksaminer. Emnet kan eventuelt 

medtænkes i projektet om gymnasieudvikling. 

Bygningsoverdragelsen blev drøftet. Det fremgår af finanslovsforslaget at de almene gym-

nasier vil kunne få overført deres bygninger med virkning fra 1. januar 2009. Vilkårene vil 

fremgå af den endelige finanslov omkring december 2008. Punktet tages op på førstkom-

mende møde med ministeriet. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i tilknytning til førstkommende møde med ministeriet. 

Dette møde er endnu ikke fastlagt. 
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