
PS-møde 19. oktober 2020

Referat

Deltagere: Ann Christine Madeleine Leturgie, Anna Mischa Sloth Carlsen, Anne Nielsen, Bodil Aase Frandsen Schmidt,
Bodil-Marie Ellerup Gade, Cristina Saldern Sanchez, Dorthe Rasmussen Kjær, Erik Kristensen, Gitte Grønnemose
Butler, Hanne Jakobsen, Hanne Vendelbo Madsen, Heidi Funder, Helene Caprani, Irma Kobæk, Jacob Stenløkke
Bendtsen, Jan Boddum Larsen, Jan Thykær, Jane Burkarl, Jesper Beckman, Jørgen Ingvard Sauer, Kamilla Salzinger,
Kirsten Falkesgaard Slot, Lene Porsborg, Linda Bettina Petersen, Line Højgaard Porse, Lisbeth Benedikte Jørgensen,
Lise Fuur Andersen, Lone Andersen, Lone Jøhnk, Lotte Inger Nielsen, Mads Vester Hegelund, Majbrit Ahrensberg
Christensen, Margen Ott, Marianne Brinch-Fischer, Mette Brøndum, Mette Wolfhagen Linnebjerg, Michael Agermose
Jensen, Mikael Busch, Mikkel Reinholdt Rønne, Morten Bayer, Mårten Flø Jørgensen, Nina Bundgaard Trier, Ole
Nystrøm, Peter Hall, Peter Ruby Schmidt, Signe Schou, Sofie Kærn Heding, Susanne Brandbyge Nielsen, Søren Friis
Solander, Therese Holter, Tomas Kepler, Ulla Pia Zinn Ohrt, Ursula Gabriel Holst 
Afbud: Peter Madsen 
 

1. Velkomst ved PS-formand Maren Miltersen Pilgaard

 

Referat:

 Forkvinde for Pædagogisk Samarbejdsudvalg Maren Miltersen Pilgaard (Dansklærerforeningen) bød
velkommen til mødet.

 

2. Godkendelse af referat fra 16. september 2019

Godkendelse af referat (jf. 
https://www.gl.org/arrangementer/ff/Documents/Referat%20af%20PS-
m%C3%B8de%2016.%20september%202019.pdf)
 

 

Referat:

Referatet blev godkendt

Kommentarer eller forslag til ændringer af referatet skal indsendes forud for mødet. Hvis sekretariatet
ikke har modtaget kommentarer

eller ændringsforslag anses referatet for godkendt ved mødets begyndelse.

https://www.gl.org/arrangementer/ff/Documents/Referat%20af%20PS-m%C3%B8de%2016.%20september%202019.pdf
https://www.gl.org/arrangementer/ff/Documents/Referat af PS-m�de 16. september 2019.pdf


 

3. Godkendelse af endelig dagsorden

 

Referat:

 En orientering om muligheden for at annoncere i GL-E kataloget blev tilføjet til pkt. 13 (Eventuelt)

 

4. GDPR for pædagogisk faglige foreninger

Jurist Mette Huus, der bl.a. er specialiseret i persondatareglerne, vil holde et oplæg om, hvad en faglig
forening bør være opmærksom på i forhold til GDPR.

Referat:

Referatet blev godkendt

Kommentarer eller forslag til ændringer af referatet skal indsendes forud for mødet. Hvis sekretariatet
ikke har modtaget kommentarer eller

 ændringsforslag anses referatet for godkendt ved mødets begyndelse.

 

5. Opfølgning af gymnasiereformen 2016

GL’s sekretariat (Anders Pors) fortæller om planerne for evaluering, følgeforskning og opfølgning i forhold til
gymnasiereformen.
PS drøfter behovet for justeringer.

 

 

Referat:

 Anders Pors (GL’s sekretariat) orienterede om:
 a.       De forskellige evalueringsindsatser hos SDU, EVA/Rambøll for BUVM
 b.       GL’s evalueringsplan, der skal supplere de øvrige evalueringer og bl.a. har fokus på

grundforløbet, fællesfaglige forløb (og  
 eksamen), de 4 kompetencer og studieretningsstrukturen.

6. Ny karakterskala

Regeringen har lagt op til en ændring i karakterskalaen. Den nedsatte ekspertgruppe har afleveret modeller
for ændringer af skalaen i slutningen af september. PS orienteres og drøfter evt. input til processen.

Referat:

Morten Bayer (GL’s sekretariat) orienterede om de aktuelle diskussioner om en ændring af karakterskalaen.



Regeringens ekspertgruppe har offentliggjort fire modeller for en ændring af skalaen. To af dem anses for mere
realistiske.
GL ville gerne forhøre sig blandt de faglige foreninger om holdningerne til de to modeller – og evt. problemstillinger,
som man ikke allerede var opmærksom på.
De faglige foreninger nævnte bl.a. en tilfredshed med at man er gået væk fra idéen om 12+. Hvis man ønsker at
anerkende det ekstraordinære, kan man overveje at bruge udtalelser til at markere udmærkelse.
Nogle faglige foreninger var bekymrede for udsigten til en skala med kun en enkelt dumpekarakter, da man anser det
for vigtigt at kunne skelne mellem den helt uacceptable præstation og den præstation, der er tæt på at bestå. Man
nævnte i den sammenhæng også, at de to realistiske modeller ville resultere i, at stort set alle ville bestå
studentereksamen. Det blev desuden nævnt, at man ved tværfaglige bedømmelser vanskeligt samlet set kan dumpe
en præstation, hvis der kun eksisterer en enkelt dumpekarakter.
Enkelte faglige foreninger markerede stor utilfredshed med, at man reelt diskuterer to identiske modeller (eneste
forskel er trinnenes numeriske værdi)
Endelig blev det bemærket, at det er afgørende, hvordan man italesætter karaktererne i midten, hvis man vil undgå
karakterglidning.
Præsentationen vedlægges som bilag 5

7. Aktuel uddannelsespolitik i øvrigt - elevfordeling og taxameterreform

GL's sekretariat (Anette Rachlitz) vil holde et kort oplæg om de aktuelle uddannelsespolitiske emner. Det
forventes, at de politiske forhandlinger om taxameterreformen og elevfordelingen kædes sammen og
finder sted dette efterår.

Referat:

1)      Anette Rachlitz (GL’s sekretariat) orienterede om aktuelle uddannelsespolitiske forhandlinger om
elevfordeling og taxameterreform. Præsentationen fra mødet er vedhæftet som bilag 4.

8. Efteruddannelse

GL har for nylig lavet en undersøgelse af medlemmernes efteruddannelse. GL's sekretariat (Therese Holter)
vil kort præsentere undersøgelsens resultater og lægge op til en efterfølgende drøftelse - herunder en
drøftelse af FIP-kursernes betydning.

Referat:

Therese Holter (GL’s sekretariat) orienterede om GL’s seneste undersøgelse om
gymnasielærernes efteruddannelse og mulige relevante konklusioner i relation til de faglige
foreningers efteruddannelsestilbud. Præsentationen er vedlagt som bilag 6.
 
Samarbejdsudvalget drøftede på baggrund af oplægget mulige udfordringer i forhold til
lærernes efteruddannelse generelt og de faglige foreningers muligheder for at tilbyde relevant
efteruddannelse. Nogle faglige foreninger var bekymrede for, at den ressource, der anvendes
til FIP, indskrænker muligheden for yderligere efteruddannelse.
 
Enkelte PS-repræsentanter ytrede ønske om at der var mere ensretning i forhold til
samarbejdet mellem den faglige forening og fagkonsulenten (FIP) / Børne- og
Undervisningsministeriet. En del faglige foreninger oplever samtidig et godt samarbejde med
fagkonsulenten og opfordrer til at gribe muligheden. FIP-kurserne opleves som en positiv
tilføjelse til efteruddannelsesudbuddet. GL blev opfordret til at medvirke til, at der kommer
opmærksomhed på behovet for, at skolerne skal frigøre de nødvendige ressourcer til
deltagelse i både FIP og anden relevant efteruddannelse. Enkelte foreninger havde en
oplevelse af, at hf-uddannelsen glemmes en smule til FIP-kurser. Det opleves, at det kan være
vanskeligt at lokke deltagere til efteruddannelse fra det erhvervsgymnasiale område.

 



9. Status for arbejdsgruppen - synliggørelse af de faglige foreninger

Gruppen, der arbejder med at synliggøre de faglige foreningers arbejde, vil orientere om status for arbejdet
og evt. præsentere særlige indsatser – herunder ønsker til, hvordan GL kan understøtte indsatserne.
 

 

Referat:

 Engelsklærerforeningen orienterede om status for den arbejdsgruppe, der tidligere er nedsat af PS til at
formulere mulige tiltag, der kan øge

 bevidstheden om de faglige foreningers betydning og understøtte anerkendelsen af
bestyrelsesmedlemmernes arbejde i foreningerne.

 Arbejdet var blevet bremset af Corona, men gruppen fortsætter arbejdet frem mod næste møde i PS.
Gruppen består nu af:

 
Bodil Aase Frandsen (Engelsklærerforeningen stx og hf)
Mischa Sloth Carlsen (Dansklærerforeningen stx og hf)
Mårten Flø (Biotekundervisere i Danmark (Bid) stx og htx)
Heidi Funder (Historielærerforeningen)
Line Højgaard Porse (Billedkunst og designlærerforeningen)
Søren Friis (Gymnasieskolernes Idrætslærerforening)
Helene Caprani (Spansklærerforeningen)
Gruppen opfordres til at tænke i, hvordan man kan markere de faglige foreninger på de fagdidaktiske

kurser.
 
PS ytrede ønske om endnu mere opmærksomhed i Gymnasieskolen – fx opslag om, hvad de faglige foreninger

laver, og hvordan foreningerne
arbejder. Det var desuden et ønske med et opdateret overblik over, hvor mange timer man får for at arbejde i de

faglige foreningers bestyrelser. 

10. Fælles strategi for hvervning af medlemmer i de faglige foreninger

Erfaringsudveksling om hvad der allerede bliver gjort for at hverve nye medlemmer samt en drøftelse af,
hvordan foreningerne evt. kan arbejde sammen for at åbne kollegernes blik for at blive medlem. Punktet
indledes af Dansklærerforeningen.

 

 

Referat:

 Dansklærerforeningen fortalte om deres arbejde for at synliggøre den faglige forenings virke og
betydning. Man har igangsat en kampagne,

men har behov for at drøfte, om man kan gøre noget i fællesskab. Der blev ligeledes opfordret til en
drøftelse af, hvad man tænker om

indsatsen for at hverve medlemmer.
 
Enkelte PS-repræsentanter opfordrede til at lægge vægt på indflydelsesmulighederne og det politiske

arbejde i kommunikationen om
foreningernes arbejde. Nogle foreninger hverver mange medlemmer ved at have en lukket

facebookgruppe, der er meget aktiv og giver god
mulighed for at dele idéer. Andre foreninger har etableret en materialebank, der kun er tilgængelig for

medlemmer og tilbyder materiale til
undervisningen. Oplevelsen er, at adgangen til banken er årsag til hvervning af nye medlemmer. PS



ønskede at høre mere om den løsning
på næstkommende PS-møde. Nogle foreninger, der samarbejder godt med fagkonsulenten, kan gøre

opmærksom på foreningens eksistens
på de fagdidaktiske kurser. Enkelte foreninger tilbyder deres medlemmer adgang til tjenester, museer

eller andet som en del af
medlemskabet eller til en reduceret pris. Endelig blev det nævnt, at man kan arbejde fokuseret med

foreningens kommunikationsstrategi, så
foreningen bliver mere tydelig over for potentielle medlemmer.

 

11. Valg af PS-formand

Ifølge PS' vedtægter skal udvalget vælge formand på det første møde i lige år. PS skal desuden
sammensætte PS' forretningsudvalg (PSFU).

Referat:

Maren Miltersen Pilgaard (Dansklærerforeningen stx og hf) blev valgt som forkvinde for PS frem til
førstkommende møde i 2022.

Forretningsudvalget for PS (PSFU) består i samme periode af:
Signe Breinholt Schou (Tysklærerforeningen stx og hf)
Solveig Skadhauge (Fysiklærerforeningen)
Bodil Aase Frandsen (Engelsklærerforeningen stx og hf)
Peter Hall (GL’s hovedbestyrelse)
Sekretær: Morten Bayer (GL’s sekretariat)

 

12. Fastlæggelse af forårets mødedato

 

Referat:

Næste møde i PS afholdes tirsdag den 20. april 2021.

13. Eventuelt

 

Referat:

 GL-E opfordrer foreningerne til at indmelde til det næste katalog. Deadline er den 4. november. Kontakt
Felicia Braga i GL-E for mere info

(fb@gl.org).
 
PS stillede forslag om at hvert møde har en temadrøftelse, som meldes ud i god tid inden, så

bestyrelserne har mulighed for en forudgående
drøftelse. Der blev ytret ønske om, at betegnelsen ”PS-formand” ændres til ”PS-forperson".
PS opfordrede til at GL hjælper med at undersøge og informere om skattereglerne i forhold til

annoncering i fagblad og udbud af de faglige
foreningers kurser til ikke-medlemmer.

mailto:fb@gl.org
mailto:fb@gl.org
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SKAU REIPURTH & PARTNERE

Mette Vestergaard Huss

Advokat og Partner hos Skau Reipurth & Partnere. Har bistået GL 
med overblik og regler sammen med en række andre organisationer.

Specialiseret i kontrakter, persondataret og komplekse 
rettighedsforhold. Særligt fokus på tekniske og digitale 
problemstillinger og udviklinger (IT-Ret) og deres brug af 
persondata. Fungerer som ekstern DPO i en fagforening.

Andre hverv:

Ekstern lektor ved CBS, 

Retsmedlem i Landsskatteretten og udpeget til Rigsretten, og 

Bisidder i Undersøgelseskommissionen om SKAT



BAGGRUNDEN FOR GDPR 

Forordningen (GDPR) og den danske Databeskyttelseslov fik virkning 

fra 25. maj 2018:

Status dengang: Kaos

Status nu: Bedre

Vejledninger og bekendtgørelser – er alle færdiggjort

Meddelelser, nyheder, Q&A, Benspænd, og andre mindre fortolkning 

– ruller løbende ind. 

Afgørelser vedrørende databrud og klager - ruller løbende ind

Tilsyn – gennemføres og offentliggøres som afgørelser og samlede 

rapporter



HVEM ER OMFATTET?

Dataansvarlige → den enhed (forening, virksomhed, organisation, 

mv.) der indsamler og er ansvarlig for behandlingen af persondata.

Databehandler → den enhed, som bistår den dataansvarlige med at 

behandle persondata. 

Datasubjektet → den person, som oplysningerne omhandler.

HUSK

Størrelsen af foreningen er underordnet.

Mængden af oplysninger er underordnet.



HVAD HANDLER BEHANDLING AF DATA OM?

A. Identificér om der er personoplysninger?

B. Identificér om der er tale om behandling?

C. Der skal altid være grundlag til to ting:

1. Behandling (aktiv) 

2. Behandling (Opbevaring + tidsperiode)

D. Giv de rigtige oplysninger til den registrerede.

E. Sørg for at behandle oplysningerne korrekt. 



HVAD ER PERSONDATA?

Der findes nu tre typer af personoplysninger: 

Almindelige: 

Navn, pasnummer, IP-nummer, mailadresse, telefonnummer, videoovervågning, 
Initialer/brugernavne, rejseoplysninger, hjemmeadresser, fødselsdato, osv. 
Objektiv konstaterbare, har et kørekort, osv. 

Følsomme oplysninger: 

persons race, etniske oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning, 
fagforeningsmæssige tilhørsforhold, biometriske data (når data bruges til at 
identificere en fysisk person), helbredsoplysninger samt oplysninger om 
personens seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Fortrolige oplysninger:

CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold, negativt ladede arbejds-, 
uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold samt oplysninger om andre private 
forhold, fx indtægts- og formueforhold og negativt ladede løn- og 
bankoplysninger, oplysninger om interne familieforhold, herunder oplysninger 
om fx selvmordsforsøg og ulykkestilfælde.



MEDLEMMERNE – hvad er de så?

Umiddelbart, ved fx undersøgelse på hjemmesider, som fx dansklf.dk

Det vil sige, at alle oplysninger om medlemmer er almindelige 
oplysninger, for det knytter sig ikke til et fagforeningsmedlemsskab. 

MEN

På Rytmus.dk er der udveksling med GL – det kan gøre 
oplysningerne følsomme. 



BEHANDLINGSGRUNDLAG - HJEMLER

Behandling er alle handlinger med persondata, men inden man behandler 

persondata, skal man altid identificere sit grundlag (hjemmel) for at lave sin 

behandling. 

Der er fire relevante muligheder:

• Tydeligvis offentliggjort af den registrerede (medlem stiller op som TR)

• For at opfylde aftaler og retlige forpligtelser (fx medlemskab og 

overenskomster)

• Samtykke (videregivelse af information til arbejdsgiver, osv. )

• Interesseafvejning (kun almindelige og fortrolige)

• Overstiger interessen til individet ikke den dataansvarliges interesse i 

at behandle oplysninger – husk individets interesse vejer tungere end 

foreningernes. 



Konkrete problemstillinger



FORENINGERNES FORPLIGTELSER

Lovkrav (minimum)

- Lovpligtige skriftlige fortegnelser

- Slettepolitik, indsigtspolitik, databrudspolitik

- Skriftlig persondatapolitik (inkl. IT-politik) i foreningen for bestyrelse og 

formand

- Privatlivspolitik og cookiepolitik på hjemmesider

- Databehandleraftaler med databehandlere (fx hjemmesidehost, IT-system, 

mv. – medmindre det er hos arbejdsgiver, at alt lagres). 

- Awareness hos de frivillige/formændene



HVAD ER ET DATABRUD?

Databrud – HUSK 72 timer - anmeldelsespligt

“Et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, 
uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger der er transmitteret, opbevaret 
eller på anden de behandlet.” 

Eksempler

Andre personer end den eller de personer hos dataansvarlige, der er autoriseret til det, får 
(uautoriseret) adgang til personoplysninger. Det kan både være personer uden for eller 
inden for dataansvarliges organisation. 

Den dataansvarlige ændrer eller sletter personoplysninger ved et uheld. 

Brud på den dataansvarliges server, hvor uvedkommende har fået indsigt i 
personoplysninger (Hacking)

Den dataansvarliges medarbejdere videregiver ubevidst eller bevidst personoplysninger om 
andre (Du glemmer tasken, du taber USB-sticken, du lader den lille sorte bog ligge på 
lærerværelset). 

Når manglede kryptering af fx en e-mail resulterer i, at en eller flere uvedkommende får 
direkte adgang til personoplysninger – sendt forkert, osv. 



INDSIGTS- OG SLETNINGSRETTEN

Alle personer kan henvende sig og anmode om at få slettet 
oplysninger eller at udleveret kopi af alle deres oplysninger. 

Step 1: Få præciseret anmodningen og svar korrekt

Hvad skal udleveres/slettes?

Alt – ved indsigt er det ikke nok med en liste - også håndskrevne noter.

- Undtaget er dog statistisk materiale, materiale om rigets sikkerhed, og 
vigtigst her: afgørende hensyn til private interesser. 

- Det er fx interne vurderinger op til fyringsrunder med vurderinger, 
beslutninger om jobansættelse, osv. 

Husk at slette oplysninger om andre personer, osv. 

Husk at slet betyder helt slettet.



DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Den registrerede skal have alle oplysninger og samtykker skal 

opfylde en lang række krav: 

Cookieoplysning samtykke fra gymmus.dk – den er ikke ok

Linket her peger på Automattic.com og deres privatlivspolitik

Se også dansklf.dk med cookies 

– hverken samtykke eller politik helt ok: 



ALM. HANDLINGER OG SPØRGSMÅL

Der skal indkaldes til et møde i foreningen

1. Må du sende en e-mail til medlemmerne med invitationen?

2. Må du sende en deltagerliste rundt, hvor du skriver, hvem der har 

meldt sig til?

3. Må du lave en gruppe på Facebook, hvor medlemmerne inviteres fra 

til arrangementet? 



SVAR 

Ad 1 

Foreningen må gerne sende e-mails til medlemmer - Forudsat at indholdet i e-
mailen relaterer sig til forhold, der ligger inden for foreningens formål og er 
relevante for modtagerne. Der kan være krav til kryptering. 

Modtagerne skal altid være i blind kopi på mailen - BCC

Ad 2

Som udgangspunkt ja. Deltagerlister må indeholde relevante oplysninger, som fx: 
Navn på personen, personens arbejdsplads og personens e-mailadresse 
(arbejdse-mail med mindre de selv har oplyst privat e-mailadresse ved 
tilmelding). Listerne må aldrig indeholde hjemmeadresser, anciennitet eller andre 
mere personlige oplysninger. De må heller ikke indeholde oplysninger om 
medlemskab af fagforening. 

Ad 3

Som udgangspunkt nej – for det gør Facebook til fællesdataansvarlig med 
foreningen. Men alle gør det !?



SLET SLET SLET

Dataminimering

Hvorfor er dataminimering så vigtig?

Hvordan dataminimerer jeg bedst muligt i hverdagen?

Kan jeg anonymisere?

Kan jeg pseudonymisere?

Hvad gør jeg hvis jeg får personoplysninger, som jeg ikke vil/må 

have? 



GENERELT

Gode råd:

Skriv kun det ned, som I har brug for.

Læs ting igennem inden i gemmer på computeren eller i et låst skab – evt. 
slet de ting, I har skrevet ned, der ikke er nødvendige – skal et navn for 
eksempel stå der?

Skriver I ned i hånden, skal I huske, at er der tale om følsomme/fortrolige 
oplysninger, så skal de sikres, ligesom IT systemer sikres – altså låses inde, 
gemmes væk. 

Problemstillinger: 

I tager printede lister med hjem før et møde? 

I skal til frokost og du lader tasken med notesbogen stå i et andet rum? 

I er i tvivl, om noget er vigtigt? 



Spørgsmål4



EVALUERING AF GYMNASIEREFORMEN

SDU 

▪ Evaluerer frem til 2021 på 12 reformtemaer. 

▪ Evalueringen foregår på 40 gymnasier. 

▪ GL er repræsenteret i referencegruppe.

EVA/Rambøll for BUVM

▪ Løbende delrapporter på centrale reformtemaer.

▪ Løbende følgeforskning af centrale reformelementer.  

▪ Dybdegående evaluering af Hf, grundforløb, implementering, basismålinger. 

▪ GL er repræsenteret i ministeriets reformfølgegruppe. 



GL´S EGEN EVALUERING

▪ Supplere de øvrige evalueringer.

▪ Særligt fokus på reformen i et lærerperspektiv.

▪ Kvalitative undersøgelser: Fortællinger om 
reformen, som den opleves af lærerne. 



HVAD EVALUERES?

▪ I første fase evalueres fire aktuelle temaer.

▪ Øvrige reformtemaer, som GL evaluerer: 

▪ Nye fag på htx, hhx – lærerkompetencer, fagligt indhold 
m.m.

▪ Styrkes sprog og naturvidenskab (følge søgemønstre)

▪ Efteruddannelsesmidler (400 mill.)



TIDSPLAN

Oktober-december: 

▪ Evaluering: Faglige foreninger, lokale evalueringer på de fire reformtemaer.

▪ Særlige evalueringer på øvrige reformelementer.  

Januar 

▪ Foreløbig statusrapport.

▪ Mulighed for yderligere evalueringer
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GL´s evaluering af gymnasiereformen efteråret 2020 

GL ønsker i løbet af efteråret 2020 at evaluere gymnasiereformen. Målet er at afdække lærernes oplevelse 

af, hvordan reformens forskellige elementer virker. Som bidrag til evalueringen ønsker GL at inddrage de 

faglige foreninger, så særlige faglige forhold kan afdækkes.  

Selve evalueringen er delt op i en række temaer, som samlet dækker reformens forskellige indsatser. Re-

formen rummer både indsatser på tværs af de gymnasiale områder og mere områdespecifikke indsatser. 

Evalueringen skal afdække begge dele.  

I denne fase af evalueringen er der fokus på en række temaer, som vurderes at have særlig aktualitet. Det 

gælder blandt andet, Studieretningsudbuddet, grundforløbets afvikling og struktur, planlægning og indhold 

af de fællesfaglige forløb og den nye fællesfaglige eksamen, arbejdet med digital og global dannelse, ele-

vernes innovative kompetencer og karrierelæring i fagene. 

Reformevaluering på PS-mødet 

GL vil gerne bruge lidt af det kommende PS-møde til at evaluere på reformelementer set i fagenes lys. Vi 

håber derfor, at I på mødet kort (3 -5 min) vil præsentere jeres syn på de nedenstående spørgsmål. Vi vil 

også sætte stor pris på, hvis I før eller efterfølgende vil sende os en kort skriftlig opsamling på spørgsmåle-

ne, så dette kan indgå i evalueringen. Evalueringen bliver ikke en udtømmende undersøgelse af fagenes 

perspektiver på reformen. Jeres svar vil indgå som en art screening af, hvilke større og mindre problemfel-

ter reformen betyder for fagene.    

Centralt fastlagte studieretninger 

Evalueringsspørgsmål: 

Har de centralt fastlagte studieretninger haft betydning for, hvordan fag kan udbydes og vælges i gymnasi-

et?  

Diskussion: 

Er der behov for at ændre i studieretningsudbuddet for at skabe nye muligheder for faglig toning? 

Grundforløbet    

Evalueringsspørgsmål:  

Har grundforløbet givet bedre muligheder for at styrke elevernes grundlæggende færdigheder i fagene og 

kvalificeret elevernes valg af studieretning?  

Fx gennem: Afklaringssamtaler, studieretningsdage, fælles faglige grundforløb, timepulje til særlige indsat-

ser, screening og fagligt løft i matematik.  

Diskussion:  

Hvordan sikrer vi bedst, at elever afklares om deres valg af studieretning og ungdomsuddannelse? 

Hvordan sikrer vi bedst elevernes grundlæggende færdigheder er på plads tidligt i gymnasieforløbet 

 

http://www.gl.org/


 

 2 / 2 

Grundforløbets påvirkning af arbejds- og læringsmiljøet 

Evalueringsspørgsmål: 

Hvilken betydning har grundforløbets struktur på arbejdsbelastningen henover skoleåret?  

Hvordan har grundforløbets struktur påvirket lærernes muligheder for at opbygge relationer til elever?  

Hvordan opleves elevernes faglige motivation i grundforløbet?  

 

Diskussion: 

Hvad er vigtigt for tidligt at kunne skabe gode relationer til eleverne?  

Hvordan sikrer vi tidligt et fagligt fokus hos eleverne?   

 

Erfaringer med fællesfaglige forløb og den fællesfaglige eksamen 

Evalueringsspørgsmål:  

Er der med de nye fællesfaglige forløb skabt bedre rammer for faglig fordybelse og inddragelse af fagligt 

kernestof?  

Hvordan har erfaringerne været med afvikling af det nye mundtlige eksamensforløb? Fx hvad angår: 

- Rammerne for vejledning 

- Rammerne for (for)votering 

- Forløbet af den mundtlige eksamen? 

Diskussion: 

Hvordan sikrer vi bedst gode rammer for eksamensforløbet, der både tilgodeser lærernes arbejdsforhold og 

elevernes faglige proces? 

 

Arbejdet med dannelse og nye elevkompetencer 

Evalueringsspørgsmål: 

Har et nyt fokus på fag fremfor kompetence styrket almendannelsen i gymnasiet?  

Har et nyt fokus på digital dannelse, innovative/globale kompetencer, karrierelæring, demokratisk forståel-

se skabt et mere relevant fagligt fokus? 

Diskussion: 

Hvordan styrker vi bedst almendannelsen i gymnasiet? 



Elevfordeling og taxameterreform 



Formål: Elevfordeling og taxameterreform

Uddannelse til alle: 
Decentralt udbud i alle egne af landet – med bredt udbud

Balanceret elevsammensætning:
Unge skal møde hinanden på tværs af samfundslag, religion og etnicitet 

Mindre selveje og mere samarbejde:
Reducere konkurrencen om eleverne

Sikre ordentlige uddannelser:
Økonomien skal dække det uddannelsen koster 

Andet/andre:
Elevernes frie valg
Simpelt system
Økonomi som styringsværktøj



Omkostningsanalysen

Formål: En del af arbejdet, der skal munde ud i forslag til ændringer 
af taxameter- og tilskudssystemet. Analysen ser ikke på forskelle i 
taxametersystemet, men på omkostningsstrukturer fordelt på 
institutionstyper (der dog til en vis grad afhænger at 
taxametersystemet)

Konklusioner: 
➢Omkostninger afhænger af antal elever

➢Lønomkostninger afhænger af klassestørrelser og andel 
undervisningstid

➢Vanskeligt at sige noget om bygningerne – sværere at tilpasse

➢Økonomiske sårbare almene gymnasier: Markant færre årselever, 
svagere socioøkonomisk baggrund, mindre hold og placeret på landet

➢Analyse af institutionernes tilpasningsevne



Formål: Opstille mulige modeller for elevfordeling, der kan modvirke 
udfordringer forbundet med koncentration af elever med udenlandsk 
herkomst og med udkantsproblemstillinger

Anbefaler en klyngemodel: Klynger af tre eller flere afdelinger med 
tilhørende distrikt. Klyngen kan være hvilende herudover:

➢ Alle gymnasiale uddannelser skal med

➢ De privates rolle skal overvejes

➢ Der er brug for stram kapacitetsstyring

➢ Indførelse af en minimumskapacitet

Ekspertudvalg - elevfordeling



Formål: Afdækning af institutionsbilledet og udviklingen

Samme antal afdelinger - erhvervsskoler er blevet større og flerfaglige 

(multiinstitution – overvejelser omkring institutionslovene)

Ingen min for faglig bæredygtighed – men fire væsentlige elementer

Ingen sammenhæng mellem størrelse og kvalitet generelt

Større anvendelse af løn til undervisningen/ledelse giver bedre kvalitet

Selvejekritik: Ledelsesfokus på kvalitet er med til at opretholde kvalitet 

Samarbejde mindsker sårbarhed – erhvervsskoler dyrker konkurrence 

og eleverne skal ”rekrutteres”. Samarbejde ikke lokalt og på tværs

Transporttid, skift og omkostninger giver større frafald. 

Institutionsudvikling



Hvad vil politikerne?

Selvejet

Udkantsskoler 

Elevsammensætning

Alle de gymnasiale uddannelser

Fusioner/Campus

Ressourcer

Midlertidige ordning

”De videregående uddannelse…..”



GL: Et klassegrundtilskud som grundsten

➢Hullerne i tilskudssystemet skal lukkes med nye ressourcer

➢Klassegrundtilskud skal mindske konkurrencen, give mere stabil 
økonomi – og omkostningsdækkende

➢Udkantstilskuddet skal sikre alle de mindre gymnasiale udbud i 
provinsen

➢Socialt taxameter skal baseret på elevernes socioøkonomiske 
baggrund og være samlet gymnasialt

➢Fokus fra bygninger til undervisning

➢Oprettelse af studieretninger og fag, antal tælledage, 
fjernundervisning mv. 



GL: Ny elevfordelingsmodel skal…. 

- sikre et bredt gymnasialt uddannelsestilbud med en afbalanceret elevsammen-
sætning med frit uddannelsesvalg og optimering af klasser

➢Sikre at alle gymnasiale uddannelser er med
- Udkantsproblematikken og den skæve elevsammensætning gælder alle

➢Sikre kapacitetsstyring med regional/lokal indsigt og langtidsplanlægning
- Ved at definere optagområder, pålægge kapacitetslofter eller lignende

➢Give mindre konkurrence og mere samarbejde mellem institutionerne
- Konkurrencen om eleverne giver forkert fokus og ressourceanvendelse

➢Sikre en elevfordeling ift. 
- elevernes socioøkonomiske baggrund 
- hensyn til klassedannelse og 
- elevernes transporttid

➢Afskaffe ventelister 
– Særlige begrundede skift mellem skoler aftales

➢Sikre skolernes økonomi
– Allerede nu har kapacitetslofterne konsekvens for flere skoler 

GL kan støtte ekspertsudvalgets klyngemodel men andre modeller vil også kunne 
opfylde GLs principper 



GL-politik

➢Fusioner er ikke et mål i sig selv

➢Bestyrelsessammensætning skal afspejle uddannelsesudbuddet

➢Alle institutioner skal være inden for den offentlige forvaltning

➢Øverste leder – uddannelse og fokus

➢Mere åbenhed og gennemsigtighed ift. institutionernes økonomi og 
tilhørende nøgletal



Ny karakterskala



EKSPERTGRUPPENS FORSLAG

▪ En genindførsel af 13-skalaen

▪ tidl. trinbeskrivelser ikke indrettet på bedømmelse ift målopfyldelse → nye 
trinbeskrivelser (og ny anvendelse) nødvendig

▪ opfylder (stadig) ikke krav til international anvendelighed 

▪ En skala fra 0-100 (den engelske skala)

▪ skalaen er baseret på pointsystem

▪ Gør det muligt at anerkende den ekstraordinære præstation

▪ kan ikke uden videre overføres til danske forhold, fordi den forudsætter en radikalt 
anderledes måde at bedømme elevernes præstationer på – herunder entydig og sikker 
tildeling af point.

▪ Implementeringsomkostningerne (tid og ressourcer) vurderes at være meget høje.



EKSPERTGRUPPENS FORSLAG

▪ En revideret 7-trinsskala

▪ En enkelt dumpekarakter

▪ En ekstra beståkarakter (i midten)

▪ Ingen karakter i midten af de beståede

▪ Lave implementeringsomkostninger

0 2 4 6 8 10 12



EKSPERTGRUPPENS FORSLAG

▪ En ny 7-trinsskala

▪ Skalaen har ingen minuskarakter

▪ 0 er eneste dumpekarakter

▪ En ekstra beståkarakter i midten

▪ Implementeringsomkostningerne (tid og ressourcer) vurderes at være høje.

0 1 2 3 4 5 6



GL’S VIGTIGSTE ØNSKER TIL EN NY SKALA

▪ Karakteren -3 er uhensigtsmæssig.
→ skalaen skal ikke have minuskarakterer

▪ Der er for store spring mellem karaktererne i midten af skalaen.
→ skalaen skal have mindre spring i midten

▪ Der er for få midterkarakterer.
→ skalaen skal have flere midterkarakterer

▪ Trinbeskrivelserne er uhensigtsmæssige
→ Nye beskrivelser med mindre fokus på fejl og mangler

▪ Det bør ikke være lettere eller sværere at bestå studentereksamen.
→Man skal overveje antallet dumpekarakterer og/eller ekstrakrav



Gymnasielærernes 
efteruddannelse

Pædagogisk Samarbejdsudvalg

19-10-2020



Et stort flertal af gymnasielærerne deltager regelmæssigt i efteruddannelse.

77 % får dækket både tid og kursusafgift, mens 19 % selv bidrager med 
arbejdstid eller kursusafgift.



År for år ses en tendens til, at lidt færre deltager i efteruddannelse.

De, der tager på efteruddannelse, er afsted i gennemsnit 4,7 dage/år. I 2021 var det 5,1 dage.



Det er fortsat næsten halvdelen, der svarer, at tid til efteruddannelse bevilges efter ønske og behov. Men nogle 
steder bliver rammerne for efteruddannelse strammere. Færre har en fast timepulje til efteruddannelse, og 
flere må selv sørge for at tiden rækker til efteruddannelse.



Flere oplever barrierer for efteruddannelse, og den klart mest udbredte barriere er mangel på tid.

80 % får bevilget de kurser de søger, men 55 % har undladt at søge om efteruddannelse. Det er samme billede 

som i 2016. Den mest almindelige begrundelse for ikke at søge er mangel på tid.



TEMAER

for efteruddannelse

Langt de fleste efteruddannelsesdage bruges på kurser i fagene. Men også nye undervisningsformer, 

skriftlighed og IT er hyppige temaer for efteruddannelsen. Dermed er temaer for efteruddannelse stort set 

uændrede siden 2013. 

Langt hovedparten ønsker faglig ajourføring og inspiration i fagene. 

At få nye tilgange til arbejdet var langt det hyppigste mål for efteruddannelse i 2018/19. 

83 % angiver, at deres egne ønsker til temaer for efteruddannelse enten er afgørende for den efteruddannelse, 

de deltager i, eller indgår ligeværdigt med skolens strategi ift. afgørelsen af tema. For 16 % er det hovedsagelig 

skolens strategi, der afgør temaer for efteruddannelse. I 2016 var det tilsvarende tal 13 %.





Andre udbydere

• Universiteter

• Professionshøjskoler

• Forlag

• (Andre) Private udbydere

• UVM, FIP



FIP – faglig udvikling i praksis

Undervisningsministeriets FIP-kurser skal understøtte den faglige og 
pædagogiske udvikling i de enkelte fag.

Der forventes deltagelse af en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte 
institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse, og der er 
mulighed for at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den 
pågældende faggruppe kan deltage.

GL arbejder for at lærere på EUX har samme mulighed for at deltage i 
FIP som lærere på STX/HHX/HTX/HF



Kompetenceudvikling rettet mod jobskifte

I 2018/19 læste 6 % et ekstra sidefag.

9 % ønsker kompetenceudvikling rettet mod beskæftigelse udenfor gymnasiesektoren 
9 % ønsker kompetenceudvikling rettet mod ledelse, og 8 % mod læse- eller matematikvejleder.

13 % har taget efteruddannelse for at fastholde jobbet. 4 % har et nyt gymnasiejob som mål og 3 % et nyt job udenfor 
gymnasiesektoren.

Midler til individuel kompetenceudvikling i Statens Kompetencefond; Fx til et ekstra sidefag, en master- eller 
diplomuddannelse eller vejlederuddannelse. Ansøg digitalt på www.DenStatsligeKompetencefond.dk

http://www.denstatsligekompetencefond.dk/


De, der kommer til fyraftensmøder om kompetencer, har et bredt 
spektrum af perspektiver 

• Fra en følelse af udsathed i arbejdslivet til nysgerrighed på andre opgaver og jobs

• Fra oplevelsen af sig selv som fagligt kompetent i alle opgavens facetter  til oplevelsen af sig som selv mindre kompetent på 
større eller mindre dele af lærerjobbet

• Fra høj grad af bevidsthed om egne kompetencer og kendskab til arbejdsmarkedet i bredere forstand til stor usikkerhed om 
egne kompetencer, og sparsomt kendskab til andre dele af arbejdsmarkedet

• Fra de unge, som kæmper for at komme ind i sektoren over medlemmer med pædagogikum og nogen erfaring til seniorer med 
langt arbejdsliv (primært indenfor gymnasiesektoren) bag sig 

• Fra glæde ved og trivsel i  gymnasielærerjobbet til frustration over jobbet

• Fra latin til astrofysik og fra fagnørd til relationsarbejder



Gymnasielærer – et komplekst og krævende job
• Man har ansvaret for en gruppe

• Man er på lange stræk alene om at løse opgaven

• Man forventes at have svar på det meste

• Man skal vurdere andres præstationer efter en skala

• Man skal gå forrest og tage ledelse af situationer, grupper og processer

• Man skal levere hver gang og være meget eksponeret og vurderet 

• Man skal oversætte materiale til mål og proces for andre

• Man skal indenfor snævert definerede rammevilkår skabe målbare resultater med et uhomogent materiale, der 

behøver differentieret input

• Håndtere krydspres, kaos og pludseligt opståede situationer professionelt

• Mestre mange roller og helt forskellige samarbejdskonstellationer – leder, fagspecialist, planlægger, 

socialarbejder, formidler, administrator, udvikler, projekteder….osv osv osv
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