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Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2013 

 
Mødet blev holdt på Christianshavns Gymnasium kl. 14-16.  

Til stede: Benny Dylander (fmd), Bodil Due, Jan Bendix, Peter Norrild, Lis-
beth Wissing 

 
1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 
2. Orientering om tænkeboksen om godt bestyrelsesarbejde 

GBF har sammen med de andre bestyrelsesforeninger og lederforeninger 
for de fire ungdomsuddannelser deltaget i en tænkeboks med DEA og 
Pluss Leadership om godt bestyrelsesarbejde på ungdomsuddannelsesin-
stitutionerne. Arbejdet indbefatter bl.a. en spørgeskemaundersøgelse 
blandt bestyrelsesformænd og ledere og skal munde ud i en rapport, som 
ventes klar inden sommerferien. Spørgeskemaet er også tænkt som inspi-
ration til de enkelte bestyrelser til drøftelser af, hvad godt bestyrelsesarbej-
de indebærer.  

 
3.Tilgangen til ungdomsuddannelserne 

Mens tilgangen til gymnasiet vokser, er der stadig færre unge, der søger 
ind på en erhvervsuddannelse. Det har ført til en heftig debat i medierne 
bl.a. med forslag om at begrænse adgangen til de gymnasiale uddannelser 
for at få flere ansøgere til erhvervsskolerne. Regeringen har bebudet en 
reform af erhvervsuddannelserne i efteråret 2013. Desuden har Tænketan-
ken DEA netop nedsat en kommission, som i maj 2014 skal fremlægge et 
samlet forslag til ændringer i ungdomsuddannelserne. På bestyrelsesmø-
det blev det besluttet at holde et medlems- debatmøde tirsdag den 27. au-
gust, hvor vi drøfter ungdomsuddannelsernes fremtid og gymnasiets rolle i 
det samlede ungdomsuddannelsesbillede. Formanden skriver allerede nu 
ud til medlemmerne om debatmødet.   

 
4. Nye bestyrelser 

Efter kommunalvalget i november 2013 skal der udpeges nye bestyrelser 
for gymnasierne. De nuværende bestyrelsers funktionsperiode udløber 30. 
april 2014, og de nye bestyrelser træder til 1. maj 2014. Den nytiltrådte be-
styrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved 
selvsupplering senest en måned inde i funktionsperioden, dvs. ved udgan-
gen af maj 2014.  



 

 Side 2 

Formentlig vil der være en del nuværende formænd, der som selvsupplere-
de ikke kan fortsætte endnu en periode. Det blev besluttet, at GBF i samar-
bejde med Rektorforeningen vil udbyde nogle temamøder/gåhjemmøder i 
forbindelse med de nye bestyrelsers opstart i 2014. Derudover kan der bli-
ve tale om ”mentorordninger” – dvs. erfaringsudveksling mellem de afgå-
ende og de nye formænd. I øvrigt vil sekretariatet i august forsøge at få et 
samlet overblik over, hvor mange medlemmer, der regner med at fortsætte 
i de nye bestyrelser. 

Endnu en form for mentorordning er drøftet med Rektorforeningen. Ideen er 
at der træffes aftale med erfarne formænd og erfarne rektorer, der stiller sig 
til rådighed i forbindelse med rektoransættelser. Begge parter udarbejder 
en liste over medlemmer der står til rådighed. 

 
5. GBFs bestyrelse og fremtiden 

Også i GBFs egen bestyrelse sker der forandringer, idet ikke alle medlem-
mer fortsætter. Det blev besluttet, at der indkaldes til ekstraordinær gene-
ralforsamling i juni 2014, når alle de nye gymnasiebestyrelser er på plads. 

 
6. Næste møde 

Er aftalt til tirsdag den 3. september i Århus kl. 15-17  

 
7. Eventuelt 

Under punktet eventuelt drøftede vi bl.a. OK13 og børne- og under-
visningsminister Christine Antorinis hyrdebrev til bestyrelsesformændene. 
Der var enighed i bestyrelsen om, at det er uheldigt, at enkelte rektorer på 
trods af intentionerne i OK13 har valgt at indgå lokale aftaler, som stort set 
viderefører de gamle regler. GBF har fra starten advokeret for, at selvejet 
bør give mere ret til styring og ledelse, og det gives der mulighed for i 
OK13.  

Endvidere drøftedes eksamensafviklingen, hvor det viser sig, at mange af 
årets studenter kun er oppe i en til to mundtlige eksaminer. Set i det lys er 
det uheldigt, at der er afsat så meget tid til eksamenslæsning – tid der kun-
ne være bedre brugt til reel undervisning. GBF tager sagen op med Rektor-
foreningen.  

 

 

 


