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Referat af bestyrelsesmøde den 28. juni 2012 

Mødet blev holdt i Skørping hos Peter Norrild 
Til stede: Benny Dylander (fmd), Bodil Due, Morten Fisker, Peter Norrild, 
Lisbeth Wissing. Afbud fra Jan Bendix og Charlotte Szocska 

 
1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. I forbindelse med orienteringen om cheflønstil-
læggene blev der talt om, at vi måske skal lægge en ny strategi.  
 
2. Medlemsmøder 

Mødet i Århus forløb godt. Det tilsvarende møde i København måtte aflyses 
på grund af for få tilmeldinger. Der indkaldes til nyt medlemsmøde i Køben-
havn til efteråret. Mulige emner kan være det kommende taxameter og en 
diskussion af, hvordan der skabes større sammenhæng mellem uddannel-
serne, f.eks. overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Morten 
Fisker skriver et oplæg om arbejdet i Dialoggruppen for Ny Nordisk Skole. 

3. Møde med de andre bestyrelsesforeninger 

14. maj havde vi på initiativ fra GBF et konstruktivt møde med bestyrelses-
foreningerne for erhvervsskolerne, VUC og SOSU. Vi blev dels enige om at 
mødes jævnligt – næste gang den 10. september, dels at vi vil forsøge at få 
et møde med børne- og undervisningsministeren.   

4. Kurser og konferencer 

Der er indledt et samarbejde med Rektorforeningen og Pluss Leadership 
om henholdsvis en række kurser og en større konference om de offentlige 
bestyrelser. Heldagskonferencen finder sted i København den 1. november 
2012. Rektorforeningen udbyder i samarbejde med Lederforeningen og 
GBF fra efteråret en række ledelseskurser for rektorer, ledelsesrepræsen-
tanter og bestyrelsesmedlemmer. Kursuskataloget kan findes på GBFs 
hjemmeside.  

5. Kommende aktiviteter 

Børne- og undervisningsministeren forventes snart at komme med et udspil 
til en taxameterreform. GBF har kontaktet Rektorforeningen mhp på et 
samarbejde om taxametret. Det er aftalt, at Benny Dylander og Jens Boe 
Nielsen tager et møde i august.  

6. Næste møde  

Der er endnu ikke aftalt en dato for næste møde. LW sender en Doodle ud.   
LW 


