
                                                                                                                   
 
 

Program til bestyrelsesseminar 
Den 25. april 2017 kl. 10.15 – 16.00 

Hos IDA, Kalvebod Brygge 31-33 i København 
 
09.30-10.15     Registrering og morgenmad 

10.15-10.25     Indledning og velkomst ved formand Annette Nordstrøm Hansen fra GL 

Det gode bestyrelsesarbejde 
10.25-11.45 Samarbejde i den gode bestyrelse v/Stine Bosse 

Stine Bosse, der har stor erfaring med bestyrelsesarbejde, giver sit bud på, hvad der er godt 
offentligt bestyrelsesarbejde. Hun har særligt fokus på bestyrelsesarbejdet som et gruppear-
bejde med gensidig respekt og tillid som bærende elementer. Den gode bestyrelse er et vig-
tigt element for en moderne institution, der gerne vil gøre en forskel. 

11.45-12.00  Pause med erfaringsudveksling 

12.00-12.30  Erfaringer fra gymnasiebestyrelserne ved bestyrelsesformand Henrik Toft Jensen og medarbej-
dervalgte bestyrelsesmedlem Marie Louise Brix, Falkonergården Gymnasium og hf, samt medar-
bejdervalgte bestyrelsesmedlem fra Christianshavn Gymnasium, Eik Rødgaard Andreasen.  

12.30-13.00  Dialog ved bordene; hvad var de to vigtigste pointer fra de to oplæg, og hvordan kan de an-
vendes/implementeres i bestyrelsesarbejdet? 

13.00-13.45  Frokost 

Selvejende institutioner og bestyrelsernes rolle 
13.45-14.45 Grænse for selveje v/Bertel Haarder 

Opfinderen af selvejende, taxameterfinansierede institutioner tidligere undervisningsmini-
ster Bertel Haarder fra Venstre fortæller om ideerne bag systemet. Hvordan og hvad bør de 
selvstændige bestyrelser beskæftige sig med? Er der grænser for, hvilke udfordringer kon-
kurrenceudsættelsen kan løse? Og hvad ville Bertel Haarder selv lave om på i dag? 

14.45-15.00 Kaffe og kage 

15.00-15.45 Debat om koordinering/udbud/konkurrence  

 Debat om, hvordan der skal arbejdes med gymnasierne fra centralt hold, regionalt hold og 
fra det lokale niveau. Hvordan skal vi sikre god elevfordeling, et godt og geografisk dækken-
de udbud samt sund konkurrence, samtidig med at de uddannelsespolitiske visioner og ideer 
kan blive ført ud i livet? Panel bestående af undervisningsordfører og folketingsmedlem Ja-
kob Sølvhøj (EL), formand for erhvervs- og vækstudvalget i region Hovedstaden Lars Gaard-
høj (S) og rektor Jens Boe Nielsen fra Nørre Gymnasium.  

15.45-16.00 Dialog ved bordene; hvad var de to vigtigste pointer fra de to oplæg? Og hvordan kan de 
anvendes/implementeres i bestyrelsesarbejdet? 

16.00-  Afrunding ved Hans Peter Jensen, formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening.  


