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Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2012 

Mødet blev holdt på Christianshavns Gymnasium kl. 14-16 

Til stede: Benny Dylander (fmd), Bodil Due, Charlotte Szocska, Jan Bendix, 
Morten Fisker, Peter Norrild, Lisbeth Wissing 
 
1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 
 
2. Opfølgning på møderne med ministeren og og med Lars Mortensen 
Benny Dylander orienterede om de to møder. Der ser ud til at være sket et 
paradigmeskift i ministeriet, som bl.a. betyder, at Gymnasiernes Bestyrel-
sesforening tilsyneladende ikke får indflydelse på cheflønstillæggene, som 
ministeriet vil uddele fra centralt hold. Det på trods af at GBF gennem de 
seneste 4-5 år har forhandlet med ministeriet om, at det er den enkelte be-
styrelsesformand, der forhandler cheflønstillægget med rektor. Det aftaltes 
at vi kontakter ministeriet endnu en gang for at høre, hvor langt man er nået 
i forhandlingerne med DJØF om cheflønstillæggene. Samtidig vil vi bede 
om at få en samlet lønstatistik for rektorerne.  
 
3. Udkantstilskud 
Der ser ud til at være nogle urimelige skævheder i grundtilskuddene ved 
fusioner mellem forskellige institutionstyper. Jan Bendix laver et notat, som 
nærmere redegør for forskellene, som vi så kan præsentere på hjemmesi-
den og evt. sende til ministeriet.  
 
4. Gymnasiernes årsrapporter og regnskabsmæssige krav vedr. målrappor-
tering 
Der er store forskelle i håndteringen af årsrapporterne, og hvad tallene kan 
bruges til. Det aftaltes at bestyrelsesmedlemmerne sender deres årsrapport 
til LW, som vil skrive om årsrapporterne på hjemmesiden. Jan Bendix og 
Peter Norrild skriver desuden et notat. På næste bestyrelsesmøde drøftes 
GBFs holdning til årsrapporterne. 
 
5. Taxameterudvikling 
Regeringen har bebudet, at der skal indføres et socialt taxameter i forbin-
delse med en taxameterreform. Morten Fisker og LW finder ud af, hvilke 
gymnasier, der evt. kan komme på tale i forhold til et socialt taxameter 
mhp. at tage nogle drøftelser med rektorer og bestyrelsesformænd om hvil-
ke kriterier, der bør lægges til grund for et socialt taxameter. LW finder ud 
af, hvor langt ministeriet er nået med taxameterudvalget.  
 
 
 



 

 Side 2 

6. Næste møde 
Bliver torsdag den 28. juni kl. 16 på Nørresundby Gymnasium og HF i Ål-
borg.  
 
7. Eventuelt 
Benny Dylander orienterede om et møde i Rektorforeningen om udbud af 
ledelseskurser i et samarbejde mellem Rektorforeningen, Lederforeningen 
og Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Det har ingen økonomiske konse-
kvenser for GBF at indgå i samarbejdet. Bodil Due meldte sig til at indgå i 
styregruppen, som skal være med til at planlægge lederkurserne. Benny 
Dylander melder tilbage til Rektorforeningen, at GBF gerne vil deltage.  
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