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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 27. august 2013 

 

Mødet blev holdt i Ingeniørforeningen kl. 10.30-12.30 

 

1. Referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt 

 

2. Nye arbejdstidsregler og efterdønninger af lokalaftaler efter OK13 

GBF bakker op om OK13 og de nye arbejdstidsregler. 12 gymnasier er 
indkaldt til møde i Undervisningsministeriet, fordi de har indgået lokale afta-
ler i strid med intentionerne i OK13. GBF mener, at ministeriets ageren i 
denne – og andre sager - har været uprofessionel og præget af mistillid til 
bestyrelserne. I det hele taget vil GBF i et brev til ministeren opfordre til en 
bedre kommunikation.  

 

3. Resultatkontrakter 

I øjeblikket arbejdes der på at få opdateret vejledningerne til resultatkon-
trakterne, så de kommer i overensstemmelse med de nye retningslinjer for 
bemyndigelsen til indgåelse af resultatkontrakter. GBF vil opfordre ministe-
riet til at komme med eksempler på gode og dårlige kontrakter. En del be-
styrelsesformænd har udtrykt utilfredshed med de nye bindinger i resultat-
kontrakterne, som opfattes som endnu en mistillid til bestyrelserne.  

 

4. Ungdomsuddannelserne i fremtiden  

Hvordan skal GBF som forening forholde sig til de mange bolde i luften 
omkring ungdomsuddannelserne? Går der for mange i gymnasiet? Skal der 
være adgangsbegrænsning? Etc. Etc. Det blev besluttet, at GBF udarbej-
der en række principper for et samlet ungdomsuddannelsessystem. 

 

 

 

 5. Et mere offensivt GBF 

I forlængelse af ovenstående blev det besluttet, at GBF skal blive bedre til 
at melde sine synspunkter ud til offentligheden.  



 

 Side 2 

 

6. Ny blog for bestyrelsesformændene 

Det blev vedtaget, at GBF etablerer en blog – elektronisk konference – hvor 
bestyrelsesformændene frit kan drøfte forskellige anliggender og udveksle 
erfaringer og synspunkter, uden offentligheden læser med.  

 

7. Nye bestyrelser 

Gymnasiebestyrelsernes nuværende valgperiode ophører pr. 1. maj 2014. 
På GBFs hjemmeside redegøres for proceduren i forbindelse med udpeg-
ningen af nye bestyrelser.  

 

8. Mentorordninger  

I forbindelse med ansættelse af rektorer og de kommende, nye bestyrel-
sesformænd er der udtrykt ønske om en mentorordning, hvor rektorer og 
bestyrelsesformænd kan melde sig som mentorer. Såvel Rektorforeningen 
som GBF udarbejder en liste med interesserede mentorer.  

 

9. Eventuelt 

Intet under dette punkt 

 

10. Næste møde 

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 27. august erstatter bestyrelses-
mødet i Århus den 3. september. Næste møde er 26. november kl. 14-16 
på Christianshavns Gymnasium   

 

 

 


