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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 5. marts 2013 

Mødet blev holdt på Christianshavns Gymnasium kl. 15-17. 

Til stede: Benny Dylander (fmd), Bodil Due, Jan Bendix, Peter Norrild, Mor-
ten Fisker, Lisbeth Wissing 
 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2. OK13 og møder med Moderniseringsstyrelsen 

I forbindelse med OK13 har BD og LW deltaget i en række møder med Mo-
derniseringsstyrelsen, som også har sendt brev ud til alle bestyrelsesfor-
mændene om de nye arbejdstidsregler, der træder i kraft pr. 1. august 
2013. Henstillingen fra Moderniseringsstyrelsen er, at gymnasieledelserne 
fremover ikke indgår nye lokale aftaler, der ligner de eksisterende. Der er 
aftalt et møde mellem GBFs bestyrelse og Rektorforeningen om håndterin-
gen af de nye regler og de øgede lønomkostninger på 1-3 mio. kr. for det 
enkelte gymnasium. Der var enighed om at forsøge at gennemføre nogle 
regionale møder for formænd plus rektorer om, hvordan OK13 påvirker 
gymnasiets ledelse. Moderniseringsstyrelsen har tidligere givet tilsagn om 
at medvirke.   

 
 
3. Ledelseskurser  

Bodil Due orienterede om Rektorforeningens ledelseskurser, som netop er 
blevet evalueret. De fleste deltagere på kurserne har været  
rektorer og vicerektorer, men også enkelte bestyrelsesformænd har delta-
get. GBF vil opfordre til, at der fra efteråret 2014 skræddersys egentlige 
bestyrelseskurser for de mange nye bestyrelsesformænd/medlemmer, der 
bliver udpeget efter kommunalvalget i november 2013.   

 
4. Generalforsamlingen 

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 10-14.30 på Københavns Åbne Gymnasi-
um. Oplægsholdere er børne- og undervisningsminister Christine Antorini, 
direktør på CPH WEST Eva Hofman-Bang og direktør på Handelsskolen 
København Nord René van Laer samt Anne-Birgitte Rasmussen, der er 
skolens rektor og næstformand i Rektorforeningen.  

 
5. Tilgangen til ungdomsuddannelserne 



 

 Side 2 

De fire gymnasiale ungdomsuddannelser har en fortsat stigende elevtil-
gang, mens stadig færre søger ind på erhvervsuddannelserne. Det er et 
problem, at der kommer så få faglærte, men GBF ser det ikke som et pro-
blem, at 60-70 pct. af de unge gennemfører en gymnasial uddannelse, set i 
lyset af regeringens målsætning om at 60 pct. skal have en videregående 
uddannelse. Derimod er der problemer med vejledningen og overgangen 
mellem uddannelserne. Det blev drøftet, hvordan en bredere vifte af lokalt 
forankrede institutionstyper kan være med til at løfte den samfundsmæssi-
ge udfordring med at få alle unge i gang med den rigtige ungdomsuddan-
nelse. Emnet vil blive taget op i GBF`s kontakter med erhvervsorganisatio-
nerne.  

 
 
6. Næste møde 

Er aftalt til tirsdag den 4. juni 2013 kl. 14.30-16.30 på Christianshavns 
Gymnasium.  

 
7. Eventuelt  

Det blev drøftet, hvordan GBF kan være med til at fastholde den aktuelle 
debat om de unges alkoholkultur. Flere og flere gymnasier har som ele-
ment i deres alkoholpolitik regler for alkohol i forbindelse med introture, 
studieture og fester. GBF ønsker at medvirke aktivt til ændringer i alkohol-
kulturen blandt unge.   
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