
IFA-SEMINAR 
27. - 28 september 2019

Hvordan ser verden ud fra en rektors stol?



Dagsorden

1. Velkomst

2. Præsentation 

3. Status for sektoren
• Økonomi
• Demografi

4. Gode råd

3. Debat, spørgsmål, ideer etc.

Kl. 13.30 – 15.00





FLERE GYMNASIER HAR UNDERSKUD



GYMNASIERNES ÅRSRESULTAT ER FALDENDE



GYMNASIERNES OVERSKUDSGRAD ER FALDENDE



ØKONOMIEN ER FOR MANGE SKOLER I HØJ GRAD 
UDFORDRET

98 pct. af gymnasierne forventer i 
høj eller nogen grad, at deres 
økonomi bliver presset.



• Reduktion af personale (47 pct.)
• Reduktion af egenkapital (31 pct.)
• Udskyde eller aflyse bygningsvedligehold (29 pct.)
• Færre valgfag (23 pct.)
• Mindre psykologhjælp mv. til elever (12 pct.)
• Færre talentaktiviteter (9 pct.)
• Derudover angiver mange, at de reducerer 

lærernes forberedelsestid for at øge 
undervisningstiden for den enkelte lærer.

HÅNDTERING AF DEN ØKONOMISKE SITUATION



ØKONOMIEN HAR BETYDET, AT FÆRRE LÆRERE ER 
ANSAT











GODE RÅD Vær i gang
a. Efteruddannelse
b. Kurser
c. Frivilligt arbejde
d. Vikariater



GODE RÅD

Hold dig attraktiv



Hold døre åbne til hele det 
akademiske arbejdsmarked

GODE RÅD



Prioritering af ansøgere

1. Fag!!! (Mindst to fra gymnasiets fagrække)
2. Profil (social, kulturel)
3. Andre funktioner: 

a. Læse, skrive og matematikvejledning
b. Studievejledning
c. Kontakter til firmaer/institutioner – netværk

4. Stabil/trofast – ”sikkert kort”
5. Pædagogikum



Jobsamtale og forberedelse
1. Hvilken profil søges? 
2. Hvilken ”rolle” har dine fag på det pågældende 

gymnasium. Profilfag?
3. Bidrag! 

a. Kom med dine bud på, hvor netop du og dine fag kan 
være med til at flytte gymnasiet hen.

b. Inddrag erfaringer – eksempler fra tidligere. 
4. ”Historie” om bopæl skal holde vand – (medtages 

også i din ansøgning).
5. Pædagogikum – En del af din uddannelse, som du 

selvfølgelig gerne vil have hurtigst muligt for at være 
en så god lærer som mulig.



Der ER behov for nye kræfter – OGSÅ – i 
gymnasiesektoren!




