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Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2012 
 
Mødet blev holdt på Vestfyns Gymnasium kl. 12-14  
Til stede: Benny Dylander (fmd), Charlotte Szocska, Jan Bendix, Peter Nor-
rild, Lisbeth Wissing 
 
1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 
 
2. Generalforsamlingen den 29. februar 2012 
På Sct. Knuds Gymnasium 10-14. Aftale på plads med de fire oplægshol-
dere: Kontorchef Annegrete Larsen, Ministeriet for Børn og Undervisning 
og formanden for Rektorforeningen Jens Boe Nielsen taler om de første 5 
år med selveje. Rektor på Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann 
og prodekan for uddannelse på Syddansk Universitet, Claus Michelsen 
taler om overgangen fra gymnasiet til de videregående uddannelser. Indtil 
nu er der 26 tilmeldte til generalforsamlingen. Der er netop sendt en folder 
ud til samtlige medlemmer. 
 
3. Møde med ministeren 
Det aftalte møde med børne- og undervisningsminister Christine Antorini 
mandag den 27. februar er afkortet til en halv time. De temaer, som GBF-
bestyrelsen ønsker drøftet med ministeren er: Selvejet og bestyrelsens rolle 
i selvstyret, studieretningsgymnasiet samt cheflønstillægget til rektorerne. 
Bestyrelsen besluttede, at Benny Dylander, Bodil Due, Jan Bendix og Peter 
Norrild deltager i mødet med ministeren.  
 
4. Ændringer i optagelsesbekendtgørelsen 
Ministeriet har udsendt to udkast til ændringer i optagelsesbekendtgørelsen 
og udmøntning af det fleksible klasseloft på 28 elever i de gymnasiale ud-
dannelser til høring. Ifølge forslaget skal der fastsættes regler om, at en 
særlig profil for en institution under bestemte betingelser kan lægges til 
grund for fordelingsudvalgenes fordeling af elever til uddannelserne til stx 
og hf. En særlig profil skal fremover godkendes af Ministeriet for Børn og 
Undervisning. I GBF-bestyrelsen er der bred enighed om, at det ikke er en 
god ide, at ministeriet fremover skal godkende skolernes profil, og mener at 
rektorerne bør have indflydelse på, hvem de optager. Mht. udmøntning af 
det fleksible loft på 28 elever i klasserne mener GBF, at det principielt er en 
dårlig ide, at der centralt fastsættes regler for klassestørrelser. Derudover 
pointerer GBF, at det er alt for tidligt at opgøre elevtallet 20 dage inde i før-
ste semester af uddannelsen, eftersom mange elever først falder fra senere 
i forløbet.  
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5. Økonomi 
Årsregnskabet viser et lille overskud. Det vil være hensigtsmæssigt at fore-
tage kontingentopkrævning lidt tidligere end hidtil. 
 
6. Dagens Dagsorden 
Bestyrelsen besluttede at takke ja til Pluss Leaderships tilbud om at udvide 
abonnementet på Dagens Dagsorden til at omfatte alle formænd og besty-
relsesmedlemmer. Omkostningen er 15.000 kr. 
 
7. Næste møde 
Næste møde er aftalt til torsdag den 29. marts på Christianshavns Gymna-
sium fra 14-16 
 
 
8. Eventuelt   
Der var intet under punktet eventuelt. 
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