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Referat fra bestyrelsesmødet 4.10.2007 

på Ørestadsgymnasiet (efter mødet om selveje og statslig detailstyring) 

Til stede: Benny Dylander (formand), Svend Aage Olsen, Crilles Bacher, 
Inger Jensen og Jan Bendix. 

1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 

2. Opfølgning på mødet om Selveje og detailstyring 
Der var enighed om at mødet var vellykket med mange saglige og oplysen-
de indlæg og en god diskussion. 

Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening er og har været aktiv på samme 
felt, idet erhvervsskolerne nu efter mange år føler sig presset fordi der sker 
en kraftig styring gennem tildeling af puljer. Gymnasierne er kun i startfasen 
af selvejet. 

Benny Dylander oplyste at han uformelt havde nævnt for EBs formand, 
John Dahl, at man kunne overveje et formandsforum dels til erstatning for 
det samarbejde som blev forsøgt startet sidste år, dels som svar på EBs 
invitation til fusion af foreningerne.  

3. Endelig planlægning af mødet i Nørresundby den 6/11 
Programmet er nu på plads med tre indledere. 

Det blev forudset at tilstrømningen muligvis ikke ville blive overvældende, 
da mange finder at der er langt til Nørresundby. Imidlertid er det vigtigt at 
GBF lever op til sin vedtægtsmæssige forpligtelse om geografisk spredning 
af møderne. 

Bestyrelsen holder et opfølgende møde efter frokosten, og der var tilsagn 
fra alle om at deltage.  
 
4. Mødet i UVM den 26/10 
Mødet er det første med Lisbeth Thorsen, som er Institutionsstyrelsens nye 
leder af området. Følgende blev nævnt som punkter til dagsordenen: 

Resultatløn 

Mail- eller brevudsendelser på navn 



 

 Side 2 

Økonomitilskud til Rektorforeningen 

Betaling for deltagelse i censur 

Sammenhæng mellem ressourceregnskab og årsrapportering 

IBs fremtid 

Bygningerne 

Ministeriets arbejdsplan i forhold til gymnasierne 

Sammenlægning af pædagogikumuddannelserne 

Taxameteret 

Inden vi fremlægger punkterne, skal de enkelte emner systematiseres og 
bearbejdes (eller motiveres). 

I forbindelse med sidste punkt i opremsningen, taxameteret, blev tre pro-
blemer vedrørende underfinansiering drøftet nærmere: 

- Den internationale studentereksamen, hvor Jan Bendix er med i en grup-
pering, som vil rejse sagen, 

- Tosprogede elever og frafald, som Crilles Bacher arbejder med på tilsva-
rende måde, og 

- Udkantsgymnasier med dårlig økonomi, som blev nævnt af Hans Stige i 
diskussionen på mødet om selveje og detailstyring. 

Der var enighed om at det var bedst at de direkte involverede tog action i 
forhold til de politiske ordførere, men samtidig kunne et paraply-brev fra 
foreningen til ordførerne være hensigtsmæssigt som opbakning. Jan Ben-
dix og Crilles Bacher leverer tre linier hver om deres områder, og Benny 
Dylander tager kontakt med Hans Stige. 

5. Resultatløn 
Vi har i sin tid givet tilsagn om at GBF gennem det regionale arbejde ville 
være aktiv i udbredelsen af idéen om resultatløn. Det er uklart om vi stadig 
er bundet heraf, idet vi oprindeligt arbejdede med en anden tidsplan. Imid-
lertid er det udmærket hvis emnet tages op regionalt. Rektorernes lederfor-



 

 Side 3 

ening har lavet eller vil lave et paradigme for en resultatlønskontrakt. Jør-
gen Christiansen kontaktes herom. 

6. Regionale koordinatorer 
Der har været regionale møder i Nordjylland og Hovedstaden. Begge ste-
der med godt forløb. Der er møde i Nordjylland igen i næste uge - og resul-
tatlønnen er på dagsordenen. Vi bør presse på, så de andre regioner 
kommer med. Som en begyndelse kan Svend Aage Olsen og/eller Benny 
Dylander tilbyde at deltage i et første møde, fx i region Syddanmark. 
 
7. Medlemstilgang 
Der er sendt brev til de 14 ikke-medlemmer, hvilket har resulteret i en en-
kelt indmeldelse, men bestyrelsen er optimistisk og påregner at der kom-
mer flere indmeldelser, når der har været afholdt møder på de enkelte 
gymnasier. (Efterfølgende, dvs den 5. oktober, er der kommet yderligere to 
indmeldelser). 

8. Kommunikationsplatform for medlemmerne 
Der indkommer en del mails med forespørgsler fra medlemmer om forskel-
lige problemer; på det sidste fx engangsvederlag, rektoransættelser og 
resultatløn, og tidligere bestyrelseshonorarer og økonomi. Forespørgslerne 
besvares af formanden med hjælp fra andre bestyrelsesmedlemmer. 

Det ville være hensigtsmæssigt hvis der var medlemsadgang til 'korre-
spondancen', og forskellige muligheder for dette blev drøftet. Hjemmesiden 
er uegnet, og et system som rektorernes konference er for voldsomt. Det 
blev vedtaget at se tiden an, dvs foreløbig at gøre som hidtil, dog således 
at der laves en arbejdsdeling på forskellige emneområder mellem bestyrel-
sens medlemmer. 
 
9. Eventuelt og næste møde 
Der er aftalt to møder i fortsættelse af andre møder, nemlig den 26/10 og 
6/11. På det første af disse møder aftales det næste egentlige bestyrel-
sesmøde.  

 
BD 

 

 


