Velkommen i GL
GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk
fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab.
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GODE GRUNDE
TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL:

1. Du bliver del af et professionelt fællesskab
2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø
3. GL arbejder for, at du har gode løn- og ansættelsesvilkår
4. Du kan få personlig rådgivning og juridisk bistand
5.	Du får medlemsbladet ”Gymnasieskolen”, mulighed for karriere-rådgivning og
andre medlemsfordele

Tusind tak for snakken – godt at jeg har jer i GL!
(Medlem til GL-konsulent)

ET FÆLLESSKAB I HVERDAGEN
Det er en af de vigtigste samfundsopgaver
at uddanne fagligt dygtige, almendannede
og motiverede unge. Det kræver, at gymnasielærere er veluddannede, har optimale
rammer for at styrke elevernes læring og har
så gode løn- og arbejdsforhold, at det er attraktivt at blive og at være gymnasielærer.
På alle skoler har GL en lokal repræsentant, tillidsrepræsentanten (TR), der forhandler en del af din løn og sikrer, at overenskomsten og andre aftaler bliver overholdt.
Du er altid velkommen til at få hjælp af TR.

Alle lærere har et medansvar for arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og arbejdsfællesskabet på arbejdspladsen. GL hjælper også
arbejdsmiljørepræsentanten til at hjælpe
kollegerne. Stort set alle lærere inden for
GL’s område er medlemmer af GL. En høj
organisationsprocent giver gymnasielærernes synspunkter en stærkere stemme over
for arbejdsgivere og politikere. GL er en
demokratisk organisation, hvor du har mulighed for at få indflydelse på GL’s politik og
dermed påvirke vilkårene for dit arbejde.

DET GØR GL
GL arbejder for, at gymnasieuddannelser
er attraktive arbejdspladser
GL arbejder for, at alle lærere kommer på
kvalificeret efter- og videreuddannelse
 L gennemfører undersøgelser for at skabe
G
viden om lærernes vilkår
 L arbejder for, at alle får pædagogikum, og
G
at pædagogikum giver dig et stort udbytte

GL arbejder for, at alle bliver fastansatte
GL forhandler dine løn- og arbejdsvilkår
GL er i konstant dialog med politikere,
ministerier og andre for at gøre gymnasie
uddannelserne så gode som muligt og
fremme et godt undervisnings- og
arbejdsmiljø

HVAD GØR GL
FOR DIG?

Et velforberedt kursus
med aktiverende materiale og god stemning.
Gode konkrete opgaver
jeg kan anvende i min
undervisning.
(Deltager om GL-E-kursus)

Som medlem kan du altid få personlig
rådgivning og assistance af vores
konsulenter. GL er dit fællesskab på
skolen, men også dit sikkerhedsnet,
hvis der skulle opstå problemer i
relation til dit job. GL hjælper mange
medlemmer hvert år – og vi tager
hver gang udgangspunkt i de behov
og ønsker, medlemmet har. Vi tilbyder
også psykolog- og socialrådgiverhjælp.

Gymnasieskolen
Du får medlemsbladet ”Gymnasieskolen” ind ad din
brevsprække med nyheder og artikler, som handler
om gymnasielærerjobbet.
Du kan også få daglige nyheder og blande dig i
debatten på gymnasieskolen.dk og facebooksiden
Gymnasielærer.

Efteruddannelse og kurser
Undervisningsformer der fremmer motivation og
relationer, bæredygtighed i undervisning og inspiration til god undervisning også på de dage, hvor

du har travlt – der er et hav af muligheder. Du kan få
overblik over kurserne og tilmelde dig på gl.org. Hvis
du ikke er fastansat og ikke har en skole, der kan betale kursusafgifter, kan du søge GL om op til 6.000 kr.
om året i tilskud, så du kan vedligeholde dine kvalifikationer.

Karriererådgivning
I GL kan du få individuel karrieresparring om det
næste skridt i dit arbejdsliv – uanset om dit næste
skridt er indenfor eller udenfor gymnasiesektoren.
Karrieresparring kan handle om at få ord på dine
mange kompetencer, jobperspektiver eller værktøjer
og strategier til jobsøgning.

Hvis du skulle miste dit job
Så tilbyder GL dig karriererådgivning og betalt kursus
for 15.000 kr., så du kan komme videre i dit arbejdsliv. GL udbetaler op til 5.000 kr. pr. måned i op til et
år til dig, hvis du bliver uforskyldt ledig pga. opsigelse fra en fast stilling. (Du skal have været ansat
mindst et år og været medlem af GL og en akademisk arbejdsløshedskasse.)

Andre medlemstilbud
Løb DHL-stafet med GL og andre gymnasielærere.
Få nogle af de bedste og billigste forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring og få ekstra favorable
bankforhold med høj rente på lønkontoen i Lån &
Spar qua dit medlemskab af GL.

Jeg er blevet bevidst
om mine kompetencer
som gymnasielærer. Og
fået stolthed over, hvad
jeg kan.
(Bruger af GL’s karrieretilbud – fra Odense)

FAGENE INVITERER
De fleste fag har en faglig forening, der varetager fagets faglige og
pædagogiske interesser. De fleste lærere er medlem af mindst en faglig
forening, og vi vil gerne invitere dig med i din eller dine faglige foreninger.
De faglige foreninger udgiver medlemsblade,
hvor du bl.a. kan få tips til undervisningen,
faglig insiderviden, guide til de nyeste bøger i
faget og meget andet. De faglige foreninger
arrangerer faglige og pædagogiske kurser og
udviklingsarbejder, som du kan se i deres medlemsblade og nyhedsbreve. Kurserne kan du
også finde på GL’s hjemmeside gl.org.
Du kan bruge de faglige foreninger til at
skabe et fagligt netværk. De faglige foreninger
samarbejder fx med fagkonsulenten om udvikling af læreplaner og vejledninger, forsøg og
eksamen. Du har mulighed for selv at give din

mening til kende og få indflydelse – fx på efteruddannelse og på udviklingen i faget.
De faglige foreninger er selvstændige foreninger drevet af frivillige. De faglige foreninger
opkræver et mindre beløb årligt til dækning af
medlemsblad, møder mv. De faglige foreninger
er uafhængige, men de faglige foreninger og GL
samarbejder tæt bl.a. gennem et udvalg i GL for
alle de faglige foreninger.
Indmeld dig i din faglige forening. Du kan
finde en oversigt over de faglige foreninger
med kontaktoplysninger på GL’s hjemmeside:
gl.org/ff

Faglige foreninger
på gymnasieområdet
Arabisklærerforeningen
Billedkunst- og designlærerforeningen
Dansklærerforeningen
Bioteknologiundervisere i Danmark – htx og stx
Dramatiklærerforeningen
Driftsøkonomisk Forening
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf
Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening
Filosofilærerforeningen for Gymnasiet og hf
Foreningen for Danseundervisere i Gymnasiet og hf
Foreningen af Danske Biologer
Foreningen af Historielærere ved Handelsgynmasiet
Foreningen af Lærere i Erhvervsret
Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonomi i Gymnasiet og hf
Foreningen af Lærere i International Økonomi
Foreningen af Lærere i Kulturforståelse
Foreningen af Lærere i Samfundsfag
Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsgymnasiet
Foreningen for Kommunikation og IT ved de gymnasiale uddannelser
Fransklærerforeningen
Fysiklærerforeningen
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og hf
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening
Gymnasieskolernes Musiklærerforening
Gymnasieskolernes Pædagogikumforening
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening
Handelsskolernes Tysklærerforening
Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf
Idéhistorielærerforeningen
Italiensklærerforeningen
It-lærerforeningen
Japansklærerforeningen
Kemilærerforeningen
Kinesisklærerforeningen
Klassikerforeningen
Læse- og matematikvejlederforeningen
Matematiklærerforeningen
Medielærerforeningen for de Gymnasiale Uddannelser
Psykologilærerforeningen
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og hf
Retoriklærerforeningen
Russisklærerforeningen
Spansklærerforeningen
Tekniske Gymnasiers Matematiklærerforening
Teknologi- og tekniklærerforeningen
Tysklærerforeningen for Gymnasiet og hf
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

KONTAKT OS

FIND OS

Som ny lærer kan man have mange spørgsmål.
GL’s hjemmeside giver svar på en del, men der
er også situationer, hvor det er godt at få personlig rådgivning.

www.GL.org

Ofte vil tillidsrepræsentanten være den rigtige
at gå til, fordi han/hun er tæt på dine arbejdsforhold. Men som medlem er du også altid
velkommen til at kontakte GL’s sekretariat på
e-mail GL@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.

Facebook:
Gymnasielærer

Du kan se, hvad det koster at være medlem og
melde dig ind på GL.org. Hvis du er studerende,
nyuddannet eller på nedsat tid, betaler du ikke
fuldt kontingent.

Gymnasieskolen.dk

Twitter:
@Gymlaererne og
@GLformand
Podcast:
GL Passiar
De faglige foreninger:
gl.org/ff
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Vesterbrogade 16,
1620 København V
Tlf. 33 29 09 00

