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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 4. december 2012 

 
Mødet blev holdt på Aarhus Universitet kl. 15-17 

Til stede: Benny Dylander (fmd), Bodil Due, Jan Bendix, Peter Norrild, Pe-
ter Lykke-Olesen, Lisbeth Wissing 

 
1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 

 
2. Møder med Moderniseringsstyrelsen og med ministeren 
I forlængelse af det fællesbrev, som de 4 bestyrelsesforeninger for Danske 
Erhvervsskoler, SOSU, VUC og gymnasierne har sendt til Moderniserings-
styrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet, er foreningerne inviteret til 
møde onsdag den 5. december 2012 til en drøftelse af OK-13. På bestyrel-
sesmødet blev bestyrelsernes rolle som støtte for ledelserne debatteret.  
De fire bestyrelsesforeninger er desuden inviteret til et møde med børne- 
og undervisningsminister Christine Antorini mandag den 28. januar 2013, 
hvor vi bl.a. skal drøfte selveje, taxameterreform, institutionsstruktur og OK. 
Desuden skal vi have en status på, hvor langt man er nået med Nordisk 
Skole. Forud for mødet med ministeren har de fire bestyrelsesforeninger 
aftalt et forberedende møde torsdag den 13. december.  

 
3. Webanalyse 2012 
Benny Dylander orienterede om webanalysen, som GBF gennemførte 
blandt bestyrelsesformændene i november, og som nu er sendt ud til alle 
medlemmerne. Analysen viser bl.a., at samarbejdet mellem rektorer og 
bestyrelser langt de fleste steder forløber godt, og at der er en god dialog 
om beslutningerne. Et stort flertal af bestyrelsesformændene er tilfredse 
med det eksisterende konkurrenceniveau og mener, der hverken skal være 
mere eller mindre konkurrence gymnasierne imellem. Omkring halvdelen af 
bestyrelsesformændene mener, at rektor i et vist omfang skal have indfly-
delse på elevoptagelsen, mens en fjerdedel mener, at det udelukkende er 
fordelingsudvalgets opgave.  

 
4. Generalforsamlingen 2013 
Tirsdag den 19. marts kl. 10-14 på Københavns Åbne Gymnasium. Det 
blev besluttet, at et centralt emne på generalforsamlingen skal være gym-
nasiets placering inden for ungdomsuddannelserne og i det samlede ud-
dannelsesbillede. Hvad er de fremtidige undervisningsmæssige og pæda-
gogiske udfordringer, og er gymnasiet gearet til at klare opgaven med at 
uddanne en stadig stigende andel af en ungdomsårgang? Og hvordan kan 
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man sikre, at nye undervisningsformer bliver inddraget i gymnasiernes 
hverdag? 

 
5. De unges alkoholkultur 
I den offentlige debat fremføres det ofte, at de elever på ungdomsuddan-
nelserne drikker for meget. Nogle gymnasier har indført alkoholforbud på 
studieturene. Det blev besluttet, at GBF tager emnet op med de øvrige be-
styrelsesforeninger for at se, om der er basis for et samlet initiativ i retning 
af at påvirke kulturen i en anden retning. Opgaven har en størrelse, som 
gør det rimeligt at involvere ministeriet med henblik på medvirken og øko-
nomisk tilskud til en undersøgelse af, hvad der virker.   

 
6. Næste møde 
Er ændret til tirsdag den 5. marts kl. 15-17 på Christianshavns Gymnasium. 

 
7. Eventuelt 
Jan Bendix orienterede om, at han har rettet henvendelse til Charlotte 
Rønhof fra DI, som sammen med Rektorforeningen og GL har henvendt sig 
til ministerudvalget for ungdomsuddannelserne om gymnasial supplering. 
JB  tilkendegav over for Charlotte Rønhof, at GBF fremover meget gerne 
deltager i lignende initiativer, hvilket han har fået en positiv tilbagemelding 
på med invitation til et møde mellem DI og GBF.  
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