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Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet den 26. november 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. Ungdomsuddannelserne 

GBF holdt den 14. november et møde med bestyrelsesformændene for 
Erhvervsskolerne, Sosu og VUC, hvor ungdomsuddannelserne under ét 
blev drøftet. Der var enighed om i kredsen at holde nye møder, hvor man 
bl.a. kan drøfte problemer i forbindelse med fusioner mellem erhvervsskoler 
og gymnasier. GBFs bestyrelse er enig i, at det er en god ide med flere 
drøftelser foreningerne imellem, men også at GBF skal markere sig selv-
stændigt, hvis der er afvigelser i forhold til holdningerne i de øvrige forenin-
ger.  

 
3. Resultatlønskontrakter  

GBF har i samarbejde med de øvrige bestyrelsesforeninger udviklet et fæl-
les paradigme, som kan bruges ved indgåelse af resultatlønskontrakter.  
Paradigmet ligger på GBFs hjemmeside og er desuden sendt ud til alle 
rektorerne. Ligeledes er der udarbejdet en eksempelliste på delmål. Listen 
blev drøftet, og Peter Norrild vil fremsende endnu et eksempel.  

 
4. Mentorordninger 

Det er tidligere aftalt, at Rektorforeningen og GBF i fællesskab skal etable-
re en mentorordning for nyansatte rektorer og nye bestyrelsesformænd. 
Ligeledes er det tanken, at mentorerne kan bistå gymnasiebestyrelserne i 
forbindelse med ansættelse af rektorer. Bodil Due deltager i januar 2014 i 
et ledelsesudvalgsmøde med Rektorforeningen for at aftale den nærmere 
procedure. Derefter sender GBF en forespørgsel til medlemmerne om, 
hvem der har lyst til at stå på listen over mentorer.  

 
 

 



 

 Side 2 

 

5. Økonomi  

Økonomien blev drøftet, og bestyrelsen besluttede at bevilge et engangs-
beløb på 60.000 i tilskud til et nyt magasin og database om gymnasieforsk-
ning, som er igangsat af to forskere på Syddansk Universitet og Århus Uni-
versitet. Et initiativ, der også støttes økonomisk af Rektorforeningen, GL, 
VUC og ministeriet.  

 
6. Kommende møder 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 24. februar kl. 11-13 hos Bodil Due, 
Toldbodgade 38 C, st.th, 1253 Kbh 

Generalforsamling: Mandag den 31. marts kl. 10  

 
Evetuelt  

Intet under dette punkt 

 

 


