
Hovedbestyrelsens fælles arbejdsgrundlag 
GL og dermed GL’s hovedbestyrelse står over for store udfordringer, og der er derfor enighed i GL’s 
nyvalgte hovedbestyrelse om at samarbejde om centrale indsatsområder. Samarbejdet indskrænkes 
ikke til at omfatte nedenstående punkter, men disse indsatsområder indikerer, hvor hovedbestyrel-
sen indledningsvis vil lægge sin vægt. Kommende opgaver, som repræsentantskabet vedtog i no-
vember 2013, lægges generelt til grund for hovedbestyrelsens arbejde. 

Implementering af OK13 
Hovedbestyrelsen vil fortsætte det intensive arbejde med at understøtte den lokale overenskomst-
implementering, så OK13 kan skabe gode arbejdsforhold for medlemmerne og dermed også god un-
dervisning med fokus på elevernes læring. Den løbende tidsregistrering skal skabe bevidsthed om 
opgaver og tidsforbrug samt udgøre et reelt værn mod for stor arbejdsbelastning. Tidsregistrering og 
dialogen herom kan være en løftestang for gode lokale aftaler og retningslinjer. Lærerne skal sikres 
indflydelse på deres arbejdsforhold og skolens prioriteringer. Hvis lærerne mødes med krav om til-
stedeværelse, er det afgørende, at det har et meningsfyldt formål. 

Gymnasielærere bør som andre have en mere jævn arbejdsbelastning og en opgaveportefølje, som 
passer til årsnormen på 1924 timer. Det skal således ikke være normalen, men i særlige tilfælde, at 
gymnasielærere har merarbejde. Har læreren merarbejde, skal dette honoreres med afspadsering el-
ler merarbejdsbetaling. Når arbejdet er tidsregistreret, og ledelsen har fulgt tidsregistreringen, skal 
ledelsen anerkende, at det erlagte arbejde udløser honorering. Såfremt der ikke kan opnås enighed 
herom, vil hovedbestyrelsen forfølge sagen. Hovedbestyrelsen foretrækker forhandlings- og samar-
bejdsvejen, men hvis det ikke ad denne vej lykkes at finde tilfredsstillende resultater, vil der blive be-
hov for flere voldgiftssager. 

Hovedbestyrelsen vil få udviklet et bud på, hvordan ledere og medarbejdere sammen kan skabe gode 
rammer for undervisningen. Kravene til god ledelse er blevet endnu vigtigere, idet OK13 udstiller dår-
lig ledelse tydeligere end tidligere. 

Ordentlige arbejdsforhold 
Hovedbestyrelsen vil tage temperaturen på arbejdsmiljøet ved en større undersøgelse i 2014. Det er 
vigtigt at få afdækket de konkrete problemstillinger, så der målrettet kan arbejdes med at finde gode 
løsninger, så lærerne får en mere jævn arbejdsbelastning, oplever mindre stress, oplever en højere 
grad af tillid mellem lærere og ledelse, transparens i skolens planlægning og et bedre samarbejdskli-
ma. 

OK13 forudsætter, at der kan findes gode løsninger på den enkelte skole, og hovedbestyrelsen vil 
derfor have fokus på at få samarbejdssystemet til at fungere på alle skoler. SU-systemet skal anven-
des til at fastlægge retningslinjer, og der skal på alle skoler udvikles en ordentlig personalepolitik. 

TR’s rolle er ikke blevet mindre væsentlig med OK13. Hovedbestyrelsen vil fortsat arbejde for, at TR 
er bedst muligt uddannet til at imødegå udfordringerne. Samtidig vil hovedbestyrelsen understøtte, 
at det lokale samarbejde bl.a. med GL-klubber styrkes. 



Et område der skal opdyrkes er fokus på bestyrelserne, hvor bestyrelsesmedlemmer ikke alene skal 
uddannes i økonomisk forståelse, men også i de forpligtelser bestyrelserne har. Det er fx et strategisk 
bestyrelsesansvar at gribe ind, hvis skolen ikke fungerer og medarbejderne mistrives. 

Serviceeftersyn af gymnasieuddannelserne mv. 
I forbindelse med Undervisningsministeriets serviceeftersyn af gymnasieuddannelserne i foråret 
2014 er det vigtigt for hovedbestyrelsen, at dette eftersyn sker i samarbejde med gymnasielærerne 
og GL. Hovedbestyrelsen vil derfor tage initiativ til medlemsseminarer om, hvad der virker og hvad 
der bør udvikles; emner som grundforløbet, uddannelsestid/elevtid, det tværfaglige samarbejde, til-
pasning af eksamen så den afspejler undervisningspraksis, er relevante at få på dagsordenen. Hoved-
bestyrelsen ønsker, at medlemmernes viden inddrages i videreudviklingen af gymnasieuddannelser-
ne. Dette gælder også ministeriets udviklingsprogram, hvor nye tiltag må afprøves ved forsøg, inden 
der rulles ud til alle gymnasieuddannelserne. 

Andre centrale uddannelsespolitiske indsatsområder bliver den kommende taxameterreform og re-
form af EUD-uddannelserne, hvor adgangsregulering og vejledning vil være på dagsordenen. Hoved-
bestyrelsen vil arbejde for at fastholde gymnasieuddannelserne for alle, der har de faglige forudsæt-
ninger og motivation til at tage en gymnasieuddannelse. Det er fortsat centralt for hovedbestyrelsen, 
at undervisning på gymnasieuddannelserne, herunder EUX, fortsat varetages af lærere med en aka-
demisk uddannelse. 

Hovedbestyrelsen vil i sin eksterne kommunikation pleje gymnasielæreres omdømme. 

Dialog med medlemmerne 
Hovedbestyrelsens arbejde skal baseres på en tæt og kontinuerlig dialog med medlemmerne. Ho-
vedbestyrelsen vil derfor bl.a. i perioden januar til marts 2014 besøge 10 skoler for at høre om OK13-
implementeringserfaringer – gode som dårlige. Endvidere vil uddannelsespolitiske ønsker i forhold til 
serviceeftersynet af gymnasieuddannelserne og forventninger til OK15 blive drøftet. 
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