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Referat fra bestyrelsesmøde 14. juni 2007, kl 10-12 

Undervisningsministeriet (efter møde med Søren Hansen) 

Til stede: Benny Dylander (formand), Jan Bendix, Inger Jensen, Crilles Ba-
cher, Peter Norrild 

1. Økonomianalysen 
Price WaterhouseCoopers har afsluttet første del af analysen med en rap-
port som er sendt til medlemmerne. Undervisningsministeriet har efterføl-
gende bebrejdet os at rapporten er udsendt uden ministeriets accept, idet 
den vil kunne ødelægge den igangværende politiske proces som skal ende 
op med en taxametermodel. 

GBF har imidlertid overholdt alle aftaler med ministeriet og to gange pr mail 
bedt om et ja eller nej til en sådan accept, samtidig med at vi tydeligt har 
angivet at rapporten ville blive sendt ud, såfremt vi ikke modtog et svar. 
Efter samtaler med Lone Hansen og Søren Hansen ser det ud til at der er 
enighed om denne sagsfremstilling. 

Det har været umuligt at skaffe finansiering til anden del af analysen, og 
bestyrelsen er derfor enig om at vi skriver direkte til Undervisningsministe-
ren med anmodning om tilskud. Argumentationen er, at vores medlemmer 
har behov for det værktøj som analysen vil resultere i. I samme brev er der 
mulighed for at nævne bygningsoverdragelsen. Brevet sendes efter som-
merferien. 

2. Regionale koordinatorer 
Der er sendt en 'velkomstmail' til de regionale koordinatorer med forslag om 
at de indkalder til det første møde senest i august, og at de tager økonomi-
analysen på dagsordenen på dette møde. 

Peter Norrild har indkaldt region Nord til den 25/6, og han vil sende en mail 
til de andre koordinatorer med kopi af dagsordenen samt nogle inspireren-
de ord, så der kan komme gang i det regionale arbejde. 

3. Overenskomst 08 
Crilles Bacher redegjorde for det møde som han og Benny Dylander deltog 
i den 13/6 i ministeriet sammen med de øvrige bestyrelses- og lederfor-
eninger. Bente Ørum redegjorde på dette møde for at der var brug for en 
omfattende kalfatring af overenskomsten, og at især arbejdstidsreglerne 
burde omlægges. Desuden er tilstedeværelse, aldersreduktion og lokal 
aftaleret vigtige emner. Hvad angår aftaleretten har Rektorforeningen det 
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synspunkt at de ikke ønsker lokale aftaler - et synspunkt som GBF ikke 
støtter helhjertet. 

4. Kommende møder 
Vi holder fast i ideen om et større møde i oktober, men planlægningen er 
gået lidt i stå på grund af andre gøremål. Benny Dylander tager sagen op. 

5. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde 
Peter Norrild redegjorde for udvalgsarbejdet om en kodeks. Starten har 
været lidt skæv, men det ser nu ud til at man er nået frem til en anvendelig 
beskrivelse, som vil blive 'afprøvet' på de bestyrelseskurser som afholdes i 
efteråret. 

6. Samarbejde med søsterforeningerne 
Der har været afholdt møde med Erhvervsskoleforeningen, Sosu-B og 
VUC-bestyrelsesforeningen den 19/4, og vi skylder et svar på det udsendte 
materiale som beskriver mulighederne for samarbejde. Vores holdning er at 
GBF (ligesom de andre foreninger) har brug for at markere sig, og at vi 
derfor er mere interesseret i erfaringsudveksling end i en formalisering af 
samarbejdet. På længere sigt kan vi dog overveje om samarbejdet giver 
mulighed for professional sekretariatshjælp. Benny Dylander fremsender et 
svar. 

7. Møde med GL 
Vi har interesse i et godt samarbejde med Gymnasiernes Lærerforening, 
som ikke kun er lærernes fagforening, men også den faglige og professio-
nelle forening for gymnasieområdet. Både formand og næstformand er ble-
vet kontaktet med henblik herpå, og der er enighed om at vi forsøger at få 
arrangeret et møde. På mødet kan vi redegøre for vores opfattelse af be-
styrelsernes rolle, som er strategisk - ikke driftsmæssig. Vi kan samtidig 
appellere til at man accepterer selvejet med henblik på den fælles interesse 
i at vi får en fornuftig udvikling af gymnasierne. Ligeledes kan vi drøfte ud-
viklingsmulighederne for medarbejderne, og herunder efteruddannelsens 
omfang. Udveksling af oplysninger om opbygningen af deres og vores be-
styrelseskurser kan også være et dagsordenspunkt. Benny Dylander og 
Crilles Bacher forfatter et brev med forslag om et møde den 20. eller 21. 
august om formiddagen. 

8. Nye medlemmer 
Vi har nu 112 medlemmer af i alt 127 mulige. Baseret på vores oplysninger 
(som kan være fejlagtige fordi medlemmerne ikke melder ind) er de 112 
sammensat af 99 gymnasier med permanente bestyrelser og 13 med mid-
lertidige. 
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For at hverve nye medlemmer blev det besluttet at Inger Jensen ringer til 
formændene på Roskilde Gymnasium og Varde Gymnasium, og at Jan 
Bendix ringer til formændene på Esbjerg Gymnasium og Fredericia Gym-
nasium. Peter Norrild har allerede kontaktet formanden på Dronninglund 
Gymnasium. 

9. Næste møde 
Næste møde vil finde sted i forbindelse med mødet med GL eller i forbin-
delse med mødet med Søren Hansen i Undervisningsministeriet den 13/9 
kl 9.00. 

BD 

 

 


