
Gå-hjem møde - Styrk arbejdet i bestyrelsen  
Onsdag den 10. september kl. 16.00 – 19.00 på Comwell Aarhus 



Program 

Kl. 16.00: Velkomst 

  Introduktion til Bestyrelsesforeningen v/formand Hans Peter Jensen   
 Introduktion til Rektorforeningen v/formand Anne-Birgitte Rasmussen 

  

Kl. 16.10: Rammerne for bestyrelsesarbejdet  v/vicedirektør Kirsten Overgaard Bach 
 Gymnasieskolernes Rektorforening 

  

Kl. 16.20: Ledelse og kvalitet v/strategidirektør Hanne Harmsen,  
 Deloitte og medlem af Akkrediteringsrådet 

 

Kl. 16.50:  Pause 
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Program - fortsat 

Kl. 17.00: Oplæg og debat om bestyrelsens opgaver og samarbejdet mellem ledelse og 
 bestyrelse:                               

   
 v/bestyrelsesformand Jan Bendix og rektor Jens Elsig, Struer Statsgymnasium  

   samt 
 v/bestyrelsesformand Bodil Due og rektor Gitte Horsbøl, Risskov Gymnasium                       
 

Kl. 18.30: Afrunding v/Hans Peter Jensen og Anne-Birgitte Rasmussen 

  

Kl. 18.40:  Reception 
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Foreningsregimet – november 2005 

• Foreningen af ledere i det almene gymnasium og 2-årige hf 
(det senere GymLF) Rektorernes faglige forening (løn- og pensionsforhold) 
 

• Gymnasieskolernes Rektorforening 
Interessevaretagelse: uddannelsespolitik, rammevilkår og administrativ servicering 
 

• Rektorforeningssekretariat 
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Gymnasiernes Bestyrelsesforening  - 2006 

Beretning for Gymnasieskolernes Rektorforening 2005: 

 

 ”Det er Gymnasieskolernes Rektorforenings ønske, at der etableres et gensidigt 
udbytterigt samarbejde med en kommende bestyrelsesforening. 

 I den forbindelse bliver det vigtigt at få afklaret opgavefordelingen mellem de to 
foreninger. 

 Det er hensigten, at sekretariatet for Gymnasieskolernes Rektorforening også skal 
betjene den kommende bestyrelsesforening.” 
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Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af otte medlemmer. En formand, en næstformand og et medlem valgt 
på den årlige generalforsamling for en periode på to år. Derudover én regionsvalgt rektor 
fra hver region i Danmark, valgt for to år af rektorerne i regionen.  
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• Formand Anne-Birgitte Rasmussen fra Københavns åbne Gymnasium 

• Næstformand Jakob Thulesen Dahl fra Skanderborg Gymnasium  

• Øvrigt medlem Kirsten Danving fra Nykøbing Katedralskole 

• Regionsmedlem Hovedstaden Henrik Madsen fra Egedal Gymnasium og HF 

• Regionsmedlem Syddanmark Christian Alnor fra Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 

• Regionsmedlem Midtjylland Arvid Bech fra Marselisborg Gymnasium 

• Regionsmedlem Nordjylland Torben Poulsen fra Aalborghus Gymnasium 

• Regionsmedlem Sjælland Bjarne Thams fra Solrød Gymnasium 

 



Ledelsen 
Bestyrelsesrådgivning,  

Interessevaretagelse, Policy-  

og strategiudvikling,  Personaleledelse, 

 HR Skoleledelse  og –organisation,  

Offentlig  forvaltning 

Indhold 
Uddannelsespolitik  

Uddannelsernes indhold  

Institutionsstruktur  

Jura 
Personalejura,  

Overenskomst  

Bygningsoverdragelse  

Ophavssret 

Økonomi og 
analyse 

Økonomisk analyse, 
Surveys, Statistik, 

Finanslov 

Kommunikation 
Presseansvar, Redaktør for  

web og sociale medier,  

Generelle 

 kommunikationsopgaver   

Sekretariatet 
Sekretariatet varetager Rektorforeningens interesser. De ni medarbejdere servicerer 
bestyrelsen og yder medlemsrådgivning på en lang række områder 
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Rammerne for bestyrelsesarbejdet – Regelgrundlaget 

Undervisningsministeriets ressort og lovprogram 

• Lov om Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse – 
lovbekendtgørelse nr. 880 af 08/08/2011 med tilhørende ændringer. 
 

• §1 stk.4 ”Institutionerne er selvejende institutioner inden for den offentlige 
forvaltning. Institutionernes styrelse reguleres i en vedtægt, som institutionens 
bestyrelse fastsætter. 

• Stk. 5 Institutionens navn godkendes af børne – og undervisningsministeren og 
fastsættes i vedtægten.” 
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Rammerne for bestyrelsesarbejdet – Regelgrundlaget (2) 

Institutionsloven fastlægger overordnet ansvars - og kompetencefordelingen 
mellem bestyrelsen og rektor. 

Øvrige regler om vilkår: 

• Honorering af bestyrelsen: BEK nr 420 af 23/05/2001 om særskilt 
vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner 
under Undervisningsministeriet 

 

•  Ansættelse af rektor: Cirkulære nr 9257 af 11/06/2008 om aftale om løn- og 
ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier mv. 
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Regelgrundlaget (3) 

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksen uddannelse – bek nr. 750 af 29.6 2012 

• Bestyrelsen fastsætter vedtægten iht. Bekendtgørelsens bilag 

• Offentliggørelse på hjemmesiden er et gyldighedskrav 

• Selvsuppleringsprincippet defineres 

En række bekendtgørelser om institutionernes økonomi, herunder AGV – 
tilskudsbekendtgørelsen: Bkg. Nr. 730 af 29/6/2012 
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Rammerne for bestyrelsesarbejdet - Styringsdokumenter 
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• Gymnasiets vedtægt 

• Gymnasiets forretningsorden 

• Bemyndigelsesbreve fra Undervisningsministeriet til bestyrelserne 

  fx bemyndigelse af 27/6 2013 til at indgå resultatkontrakt med 
 institutionens ledere og øvrige ledere samt retningslinjer herfor. 

• Gymnasiets regnskabsinstruks 

• Bestyrelsens bemyndigelse til rektor 

• Dagsordener og referater 

• Eventuelt årshjul og andet 

 



Rammerne for bestyrelsesarbejdet 
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Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: 
 
www.uvm.dk ifølge hvilken 
 
”Bestyrelsen for en selvejende uddannelsesinstitution skal varetage institutionens 
interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed” 
 
 og 
 
” God ledelse er afgørende for, at en uddannelsesinstitution fungerer godt og kan levere 
uddannelser af høj kvalitet.” 
 
Ministeriet har i samarbejde med foreningerne udarbejdet kodeks for hhv. godt 
bestyrelsesarbejde og god ledelse. 

 
 

http://www.uvm.dk/

