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Referat af bestyrelsesmøde den 18. september 2012 
 
 
Mødet blev holdt på Christianshavns Gymnasium kl. 14.30-16.30 
 
Til stede: Benny Dylander (fmd), Charlotte Szocska, Bodil Due, Jan Bendix, 
Morten Fisker, Peter Norrild, Lisbeth Wissing 
 
1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 
 
2. Cheflønstillæg og medlemsmøder 
GBF har efter års forhandlinger aftalt med ministeriet, at bestyrelserne får 
bemyndigelse til at forhandle cheflønstillæg med rektorerne. Det gælder i 
første omgang dog kun de 15-20 rektorer, som ikke i forvejen har store 
tillæg, og de berørte formænd ventes snarligt at få brev fra ministeriet. 
Bestyrelsen vil senere tage stilling til, om der skal indkaldes til medlems-
møde i forbindelse med cheflønstillægget. Bestyrelsen overvejer at udar-
bejde nogle anbefalende kriterier til brug for bestyrelsesformændene i for-
handlingerne om cheflønstillæg. 
GBF vil anmode ministeriet om at få adgang til ministeriets eller Personale-
styrelsens lønstatistik for rektorer, der viser bruttoløn, pensions- og øvrige 
tillæg, så GBFs medlemmer på kvalificeret vis kan udfylde rollen som ar-
bejdsgivere.  
 
3. Møderne med Rektorforeningen og de øvrige bestyrelsesforeninger 
Rektorforeningen og GL har netop udsendt et fælles debatoplæg om bedre 
undervisning og forsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse. Op-
lægget indeholder en invitation til gymnasierne om at gennemføre konkrete 
skoleforsøg med nye måder at tilrettelægge undervisning på. 
Oplægget berører ikke ønsket om en ny overenskomst for lærerne, hvilket 
dog må blive den praktiske konsekvens af skoleforsøgene. 
Det var enighed om at tilkendegive GBFs opbakning til debatoplægget i 
forbindelse med aftalen om et snarligt kommende møde med Rektorfor-
eningen.  
Det blev aftalt at bestyrelsesformændene orienteres om debatoplægget på 
GBFs hjemmeside. 
 
Siden sidste møde har der været afholdt møde med bestyrelsesforeninger-
ne for Erhvervsskolerne, Sosu og VUC. Næste møde er aftalt til 13/12. 
 
4. Webanalyse 
Det blev besluttet, at GBF i november/december gennemfører en web-
analyse med formændenes syn på deres rolle i selvejet; f.eks. hvordan de 
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ser på samarbejdet med ledelsen og deres egne muligheder for at øve ind-
flydelse på skolens udvikling. Analysen skal lægge op til en bredere debat 
om bestyrelsernes rolle op til GBFs generalforsamlingen i 2013.  
 
5. Konferencer 
I konferencen om offentlige bestyrelser den 1. november deltager fra besty-
relsen Benny Dylander og Jan Bendix. Desuden deltager Lisbeth Wissing.  
 
6. Taxameterreform 
Ministeriet har udskudt den bebudede taxameterreform til foråret 2013. 
Dermed er også det såkaldte sociale taxameter udskudt, hvilket blev drøf-
tet.  
Der var enighed om at man i stedet for at indføre et sådant taxameter, som 
risikerer at blive bureaukratisk og marginaliserende, burde satse på tilskud 
til udviklingsprojekter på de få gymnasier, der har oplagte problemer med 
ressourcesvage elever. Penge hertil kan eksempelvis tages fra det eksiste-
rende færdiggørelsestaxameter. 
 
7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 4. december kl. 15-17. i 
Århus. 
 
8. Eventuelt 
Den kommende generalforsamling er fastsat til tirsdag den 19. marts 2013 
kl.10-14. Københavns Åbne Gymnasium lægger lokaler til. 
Danmarks Evalueringsinstitut offentliggør i december en undersøgelse om 
ledelse, som sammen med vores egen webanalyse kan udgøre et tema på 
generalforsamlingen. 
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