Gymnasiernes Bestyrelsesforening GBF

Web-analysen 2008
Dette er en kort sammenfatning af analysens resultater. Selve rapporten
kan ses på GBFs hjemmeside.
Der er indkommet 103 besvarelser af 123 mulige, svarende til 84%.
Bestyrelsesformændenes baggrund
Den typiske alder 55-65 år, og kun 15% er kvinder. En tredjedel har det
private erhvervsliv som baggrund, og to tredjedel det offentlige. Heraf har
størsteparten erfaringer fra uddannelsesverdenen, herunder ikke mindst
universiteterne. Samtlige bestyrelsesformænd har eller har haft leder- eller
topstillinger.
Bestyrelsearbejdet
Der holdes i gennemsnit fem bestyrelsesmøder om året, og det gennemsnitlige timeforbrug pr år er 100 timer.
Den mest krævende opgave i 2007 har været resultatlønnen. Desuden
nævnes personaleforhold, herunder ansættelser, og økonomi som krævende opgaver. Også vision og strategi samt fastlæggelse af gymnasiets værdigrundlag nævnes.
Økonomien
Kun 10% af bestyrelsesformændene frygter at 2008 vil komme ud med
underskud, og godt en tredjedel forventer et overskud. Optimismen er
mindst på de mellemstore gymnasier. Det skal bemærkes at analysen er
gennemført før man havde kendskab til nedskæringen på finansloven.
På ni af ti gymnasier har man udbetalt engangsvederlag til rektor – og de
pessimistiske bestyrelsesformænd har holdt mest igen.
Resultatlønnen anses generelt som en god idé, og som et godt styringsinstrument. Men der er overvældende stor kritik af ordningens udformning,
som er præget af den statslige detailstyring.
Selvejet
Som forventet ser bestyrelsesmændene positivt på selvejet, men næsten
alle har stærkt kritiske bemærkninger til den måde selvejet er blevet udmøntet på. Kritikken angår i første række to forhold:
Dels den statslige detailstyring, som betegnes som demotiverende og formynderisk.
Dels at bygningerne endnu ikke er overdraget til gymnasierne.
I tillæg hertil peges også på faren for at selvejet blot bruges til økonomisk
styring i form af nedskæringer.
Omkring halvdelen af bestyrelsesformændene mener at deres gymnasium
fuldt ud er omstillet til selvejet, og stor set alle har et godt samarbejde med
rektor.
Bemærkninger til ministeren
De ovenstående kritikpunkter udgør hovedstammen i hvad formændene
ønsker at sige til ministeren på generalforsamlingen den 27. marts.
Se den samlede rapport på www.gymbf.dk under ’Nyheder og debat’.
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