
Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015. 

Mødet blev holdt på GBF’s sekretariat, Ny Vestergade 13, stuen. 10.30-14.30 

Til stede: Hans Peter Jensen (fmd.) Bodil Due, Jan Bendix, Nils-Georg Lundberg, Peter Lykke-Olesen, Else 

Erikstrup og Lars Wonsild Pedersen (referent) 

 

1. Referat fra sidste møde 

HPJ beklagede, at der ikke var blevet udarbejdet et forslag til dagsorden for Generalforsamlingen i marts 

2015, sådan som det blev vedtaget ved sidste bestyrelsesmøde den 12.11.2015. Dette gøre snarest muligt.   

Med denne kommentar blev referatet blev godkendt.  

 

2. Orientering fra GBF  

 

HPJ orienterede om, at GBF nu havde afsluttet sin møderække med de politiske partier, Enhedslisten 

undtaget, da det viste sig mere end svært at etablere en aftale med Rosa Lund. Der var enighed om, at 

runden havde været frugtbart og vigtigt for det videre arbejde med at gøre GBF mere synligt i det offentlige 

debat. 

 

o Analyse af finansielle instrumenter  

BD havde været til møde i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om de selvejende uddannelsesinstitutioners 

anvendelse af finansielle instrumenter. Mødet havde været godt og konstruktivt, og den fremlagte 

analyse havde synliggjort, at visse institutioner havde været meget kreative i deres 

finansieringskonstruktioner.  

Fremadrettet blive der igangsat et arbejde med henblik på at gennemføre analysens anbefalinger i 

2015. Foreningerne vil blive løbende informeret om den videre proces.  

o Møde med UVM 

HPJ og LWP havde været til møde i UVM med Per Hansen om ministeriets fremtidige tiltag på 

bestyrelsesområdet. Ministeriet præsenterede 3 indsatsområder/pakker: en udviklingspakke, en 

kvalitetspakke og en dialogpakke. Hensigten er, at skabe og formidle viden/sammenhænge mellem 

UVM og bestyrelsesarbejdet.   

Bestyrelsen enedes om, at GBF skulle tilbyde at gå med i udviklingen af indholdet, dels for at 

videregive kompetencer og viden, dels for at påvirke normen og formen for godt bestyrelsesarbejde.   

o Taxameter på fredede bygninger  

GBF har udarbejdet et brev. Dette er sendt til UVM d. 17.2.2014 adresseret til kontorchef Martin 

Jensen. Vi afventer svar.  

o Høring over udkast til forslag til lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet. 

HPJ orienterede om, at UVM har fremlagt et lovforslag, hvis hensigt er at give alle 

ungdomsuddannelser samme muligheder som dem, der blevet givet erhvervsakademier og 



professionshøjskoler i 2009. En nedsat ekspertgruppen har afgivet to overordnede anbefalinger: Dels 

at der skabes en lovhjemmel, der muliggør eksport af ungdomsuddannelser, dels at der udformes 

forskellige understøttende redskaber.  

o Rektoransættelse 

HPJ takkede JB for det meget omfattende og detaljeret materiale, som JB havde samlet i forbindelse 

med ansættelsesproceduren for den nye rektor på Struer Statsgymnasium. Dette materiale bliver nu 

lagt ud på bestyrelsesforeningens hjemmeside.  

 

3. OK 15  

Bestyrelsen diskuterede Moderniseringsstyrelsen oplæg til OK15 og det skisma, at oplægget dikterer 

løntilbageholdenhed, idet ”de offentlige lønninger er steget væsentlig mere end de private siden 2008”, 

samtidig med at regeringens gymnasieudspil bl.a. skitserer flere undervisningstimer, mere tid lærer/elev-

kontakt, og at der anvendes mindst én time årligt til, at alle gymnasieelever kan få et antal samtaler med en 

lærer om elevens faglige færdigheder, udvikling og forbedringsmuligheder. 

Endvidere orienterede HPJ om GL’s fokus på OK15 herunder arbejdstidsreglerne fra OK13, tidsregistrering 

og merarbejde.  

Bestyrelsen enedes om vigtigheden af holde fast i de linjer, som blev vedtaget med OK13, og at de skal 

videreudvikles med OK15.  

HPJ orienterede om, at HPJ og LWP var inviteret til møde om OK15 senere på dagen. LWP orienterer herfra.   

 

4. Eventuelle konsekvenser af Rektorforeningens nye navn  

Rektorforeningen har skiftet navn til ”Danske Gymnasier”. Det blev kort diskuteret, om det skulle have 

konsekvenser for GBF.  Bestyrelsen enedes om at diskutere emnet til oktober 2015, når bestyrelsen tager 

det nuværende kontorfællesskab med Danske Gymnasier op til vurdering.    

 

5. Generalforsamling i GBF i 2015 

To datoer er stadig i spil: Torsdag den 12 marts kl. 13.00 og tirsdag den 17. marts 2014. Årsagen til to 

datoer er, at bestyrelsen ønsker at invitere undervisningsminister, Christine Antorini, som hovedtaler på 

den kommende generalforsamling. Afhængig af tilbagemeldingen fra UVM fastlægges den endelige dato 

herefter. LWP havde kontaktet undervisningsministerens forkontor, som manglede angivelse af stedet for 

generalforsamlingen for at kunne sige noget om mulighederne for ministerens deltagelse. 

Bestyrelsen diskuterede mulighederne og enedes om, at generalforsamlingen skal afholdes i 

københavnsområdet af hensyn til logistikken. HPJ tager indledningsvis kontakt til Frederiksberg Gymnasium 

for at forhøre sig om muligheden der. LWP tager igen kontakt til UVM vedr. dato. 

Gæster? Bestyrelsen vedtog at inviterer samarbejdspartnere, herunder Danske Gymnasier, 

Erhvervsskolerne, GymLF, Private Gymnasier, B-SOSU, Undervisningsministeriet etc. LWP udfærdiger en 

invitation og en invitationsliste. 



Hvem er på valg? LWP undersøger, hvem der er på valg - og for hvilken periode. 

Årsberetning: JB forslog, at der i formandens beretning lægges op til den efterfølgende debat. Emner kunne 

være kvaliteten i uddannelsen, vejledningsindsatsen og overgange mellem uddannelser. Udkast til 

beretning skal være klar til næste bestyrelsesmøde, den 19. februar 2015.  Ansvarlig HPJ og LWP. 

Indkaldelse: I år og fremadrettet - sker indkaldelsen pr. mail i form af en PDF. LWP tjekker endvidere, om 

foreningens medlemsliste er ajourført herunder at identificere, hvilke gymnasier der endnu ikke er medlem 

af GBF.  

   

6. Kommende arrangementer 

Danske Erhvervsskolers Årsmøde: 

Vi har fået en invitation til at deltage i Danske Erhvervsskolers Årsmøde den 22-23 april 2015 på Nyborg 

Strand. Foreningen enedes om at takke ja, da det er en god måde at fastholde en dialog på. NGL og LWP 

deltager. LWP sørger for det praktiske.   

Folkemødet i Allinge på Bornholm d.11. -14. juni 2015: 

GBF har ikke før været repræsenteret til Folkemødet på Bornholm. Skal vi det? Der var enighed om, at 

folkemødets mange uddannelsesinitiativer og uformelle netværk vil være en god platform i arbejdet med at 

synliggøre GBF. JB er på Bornholm under hele mødet, BD vil kunne være der fra den 12 juni.  LWP deltager 

hele perioden. Folkemødet i 2016 finder sted i uge 24.   

LWP undersøger og rundsender en liste med relevante politiske og faglige arrangementer, hvorefter 

bestyrelsen tager stilling til, hvilke GBF skal deltag i. LWP sørger for den endelige tilmelding. LWP 

undersøger transport- og overnatningsmuligheder.  

 

7. Kommende opgaver for GBF 

Møderække med politiske partier 

Vedr. møde med repræsentanter for de politiske partier se under pkt.2. 

Mærkesager 

Skal bruttolisten til mærkesager, vedtaget på sidste bestyrelsesmøde, udvides?  

 Studieretningsproblematikken.                                                                                                        

Regeringens udspil ligger godt i tråd med GBF´s udmeldinger. BD påpegede, at der stadig kunne 

gøres meget for at synliggøre, hvor studieretningerner fører hen i forhold til de videregående 

uddannelser. Bestyrelsen konkluderede, at det i regeringens udspil går den rigtige vej i relation til 

fokus på de sproglige kompetencer.    

 Vejledningsindsatsen.    

Der Mangler stadig indsats og kompetencer. Bestyrelsen enedes om, at vejledningsindsatsen 

fortsat er et fokusområde. Ikke mindst skal problemet med, at vejledning er blevet ”in house” 

adresseres.  Vejledningsuddannelse? Efteruddannelse? Styrket brobygning? Hvor skal eleverne hen 

efter gymnasiet? NGL udarbejder forslag til et holdningspapir til diskussion på næstkommende 



bestyrelsesmøde den 19. februar 2015.  

 Overgange i uddannelsessystemet.                                                                                                   

Nøgleordet er forventningsafstemning. Evt. kunne gymnasielærer undervise i 10. klasse – det ville 

forbedre afklaringen for eleverne. 

 Studieretningsprojektet (SRP).                                                                                                           

Bestyrelsen diskuterede den aktuelle debat om snyd. Følgende forslag blev diskuteret mhp. at 

indgå i GBF’s positionering om emnet: Inddragelse af flere multiple choice tests, et 14 dages projekt 

evt. i kombination med en mundtlig forelæggelse. PLO forslog, at bestyrelsen til næste møde d. 19. 

februar 2015 forhører sig vedr. holdninger hos rektorerne i de gymnasier, som bestyrelse 

repræsenterer. 

 Rettevejledning.                                                                                                                                    

Bestyrelsen diskuterede den skriftlige rettevejledning, og om det er formålstjenstligt, at den bliver 

mere udførlig. PLO påpegede, at det er arbejdet med selve skriveprocessen, der virker, og det er 

dér, hvor læreren er til stede, der er vigtigst. Derfor skal man ikke flytte ressourcer til rettearbejdet. 

 Socialt taxameter.                                                                                                                                            

NGL efterspurgte et overblik over, hvem der har fået midler, og hvem der har afgivet midler. LWP 

retter henvendelse i UVM / Danske Gymnasier for at få klarhed over pengestrømmene.  

 

  

8. Næste bestyrelsesmøder  

De næste møder er fastsat til: 

Torsdag d. 19. februar 2015 i sekretariatets lokaler, Ny Vestergade 13, Stuen - kl. 10.30-15.00. 

Mandag d. 13. april 2015 i sekretariatets lokaler, Ny Vestergade 13, Stuen - kl. 9.00 - 12.00. 

Onsdag d. 27. maj 2015 i sekretariatets lokaler, Ny Vestergade 13, Stuen - kl. 10.30 - 14.00. 

 

9. Økonomi 

 Valg af bogholder. LWP havde undersøgt mulige alternativer til vores nuværende bogholderi ved 

Joan Holmgaard, Szorcska. På LWP anbefaling blev det besluttet at bibeholde vores nuværende 

bogholderi.  

 

 Valg af revisor. Ligeledes havde HPJ og LWP undersøgt alternativer til vores nuværende revisor, 

PWC. LWP orienterede om et tilbud fra Revisionsfirmaet Thorvald Rein A/S, som er formanden 

bekendt i anden sammenhæng. Bestyrelsen besluttede   at skifte til revisionsfirmaet Thorvald Rein 

A/S pr. 1.1 2015. LWP er ansvarlig. 

 

10. Eventuelt 

Anbefalinger fra Mønsterbryderkorpset.  

HPJ orienterede om, at Uddannelsesministeriet har taget dette initiativ. 

Fremtidens bestyrelser - Bestyrelsesseminar hos GL d. 26. februar 2015, kl.10-16.  

HPJ orienterede om henvendelsen fra GL. HPJ og LWP deltager. 



Henvendelse fra Jesper Vildbrad (GymLF)/ Chefløn 

HPJ orienterede, om at GymLF har inviteret til møde med formændene for erhvervsskolerne og 

VUC med henblik på at forberede en fælles indsats over for UVM. Dette samarbejde takker 

bestyrelsen ja til. HPJ og LWP deltager. LWP følge op på henvendelsen. 

KPI’er  

HPJ orienterede om, at et nyt oplæg om ”indikatorer for arbejdstidens anvendelse” er lige på 

trapperne. Det bliver, som lovet, på aggregeret niveau, og alt data forbliver på skolen i tre år 

(alm. forældelsesfrist).  

De to indikatorer bliver på: 

 Lærernes elevsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid. 

 Lærernes andre former for elevsamvær med et direkte læringsformål  

 

 


