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Referat fra bestyrelsesmødet den 21.8.2007 
i Undervisningsministeriet (efter møderne i referencegruppen og om resul-
tatlønnen) 

Til stede: Benny Dylander (formand), Svend Aage Olsen, Crilles Bacher, 
Peter Norrild (kun under pkt 3) og Inger Jensen 

1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev drøftet. De trufne beslutninger er gennemført. 

2. Opfølgning på mødet i referencegruppen 
Benny Dylander refererede fra mødet at der nu foreligger en beskrivelse af 
kodeks for godt bestyrelsesarbejde som vil blive præsenteret på bestyrel-
seskurserne i efteråret. Efter eventuelle ændringer fremsendes den endeli-
ge kodeks til bestyrelserne. 

Ligeledes foreligger der en model for ressourceregnskab. Modellen afprø-
ves på et antal udvalgte institutioner - for gymnasiernes vedkommende 
Tønder Gymnasium og Ikast-Brande Gymnasium. Herefter færdiggøres 
modellen. GBF er generelt tilfreds med oplægget, selv om der er en række 
uklare punkter. Benny Dylander nævnte disse på mødet, og fremhævede 
især at et var en fejl at man ikke havde anvendt det materiale som allerede 
er udarbejdet af Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling, 
herunder den såkaldte exellence-model, som anvendes internationalt. Se-
kretæren svarede at ideer herfra var blevet anvendt (uden at det var 
nævnt), og Jesper Rasmussen fremholdt at det havde været vigtigt for ar-
bejdsgruppen at udarbejde eget materiale for at alle involverede kunne føle 
ejerskab til modellen. 

Som tredje punkt drøftedes aldersgrænsen for medlemskab af bestyrelser-
ne. GBF har ført an i klagerne over aldersgrænsen, og det ser nu ud til at 
både ministeren og ministeriet er parat til at ændre reglerne. Muligvis bliver 
der taler om en model hvor den enkelte bestyrelse selv kan fastlægge om 
der ønskes en aldersgrænse eller ej. 

3. Opfølgning på resultatløn 
Ministeriet er med stor forsinkelse ved at være klar med et udspil til resul-
tatløn for rektorerne og muligvis også for andre ledere eller medarbejdere. 
Et endeligt udkast vil foreligge om en uge, hvorefter GBF kan fremsende 
kommentarer. 

Efter ministeriets udsagn er der tale om en enestående model som er befri-
et for rapporteringspligt, og som overlader de fleste beslutninger til besty-



 

 Side 2 

relserne. Der advares mod at bestyrelserne bruger resultatlønnen til simpel 
lønforhøjelse (som det tidligere har været kutyme). Hvis dette sker, risikerer 
man at ordningen inddrages. 

Vi har påtaget at videregive oplysningerne om resultatlønnen til medlem-
merne, og det blev besluttet at gå videre med idéen om at lade de regiona-
le koordinatorer klare denne opgave. 

4. Økonomianalyse 
Første del af analysen er gennemført. Ud over negative reaktioner fra mini-
steriet, har der kun været et begrænset antal tilbagemeldinger fra med-
lemmerne. 

Undervisningsministeren har svaret på vores forespørgsel om økonomisk 
hjælp til opgaven. Brevet er venligt, men svaret er negativt, og ministeren 
mener at pengene må komme fra gymnasiernes kontingent, alternativt ved 
et samarbejde med Rektorforeningen. Han peger på at Rektorforeningen 
modtager 1 mio kr årligt fra ministeriet. 
Benny Dylander har nævnt sagen på dagens møde i referencegruppen og 
samtidig fremført, at det er en klar skævhed at GBF ikke modtager et lig-
nende tilskud - ikke mindst fordi Rektorforeningen opkræver et kontingent 
der er 8-10 gange større end vores. Styrelseschefen pegede på at det jo er 
bestyrelserne det bestemmer om man vil betale det store kontingent til 
Rektorforeningen, og at sagen i øvrigt må klares af de to foreninger indbyr-
des. 

5. Medlemsmøde den 4. oktober 
Mødeprogrammet er nu på plads. Der er tilsagn fra Kurt Klaudi Klausen, 
Lars Mortensen, Søren Hindsholm og Erik Bonnerup. Lars Mortensen har 
givet tilsagn om at deltage uanset om der udskrives valg inden mødet. Invi-
tationer vil blive sendt til medlemmerne, og desuden til vore søsterforenin-
ger og andre interesserede. 

6. Andre medlemsmøder i efteråret 
Det blev diskuteret om der er behov for andre møder i efteråret. Vi går vide-
re med en idé om et møde sidst i november i Nørre Sundby primært om 
skolernes budget for 2008, og måske også om rektoransættelser. 

7. Overenskomst 08 
Der var intet nyt herom. 

8. Møde med GL den 4. september kl 13 
Der er aftalt møde med GLs forretningsudvalg den 4/9 kl 13. På mødet kan 
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vi redegøre for vores opfattelse af bestyrelsernes rolle, som er strategisk - 
ikke driftsmæssig. Samtidig kan vi pege på selvejet som en mulighed for at 
styrke vores fælles interesse i at vi får en fornuftig udvikling af gymnasier-
ne. Ligeledes kan vi drøfte udviklingsmulighederne for medarbejderne, og 
herunder efteruddannelsens omfang, samt udveksle oplysninger om op-
bygningen af deres og vores bestyrelseskurser. 

9. Regionale koordinatorer 
Det har ikke været muligt at arrangere et møde mellem bestyrelsen og ko-
ordinatorerne, men koordinatorerne skal kontaktes så snart der foreligger 
noget mere endeligt fra ministeriet om resultatlønnen. Herefter må forman-
den og eventuelt andre tilbyde at deltage i et møde hos hver af koordinato-
rerne. 

10. Medlemstilgang 
Der er endnu 14 gymnasier som ikke er medlemmer: Roskilde, Dronning-
lund, Esbjerg Statsskole, Fredericia, Frederiksberg HF, Frederiksværk, 
Herning HF, Rosborg, Rungsted, Rødovre, Skive, Slagelse, Varde og Aar-
hus Katedralskole. Inger Jensen vil kontakte bestyrelsesformændene i 
Roskilde og Varde, og herudover sender vi et pænt brev til alle 14 med 
opfordring om indmeldelse. 

Der er endnu et lille antal skoler som ikke har en permanent bestyrelse. 

11. Eventuelt og næste møde 
Næste møde afholdes den 4. oktober på Ørestadsgymnasiet efter med-
lemsmødet. 

BD 

 

 


