
Velkommen i GL 
GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 



Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk  
fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab.



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 får bladet ”Gymnasieskolen” og andre medlemsfordele

5. Du kan få personlig rådgivning og juridisk bistand

GODE GRUNDE 
TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 5

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



Efteruddannelse og kurser
Respons- og rettestrategier, innovative undervis-
ningsformer, klasseledelse og motivation – der  
er et hav af muligheder for efteruddannelse på 
GL-E’s kurser. 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. Du 
kan få et overblik over kurserne på gl.org. 

Hvert år er der seminarer for nyansatte lærere. 
Her har du mulighed for at udveksle erfaringer 
med andre nyansatte og høre lidt om GL. 

Der var en hyggelig  
og god atmosfære,  
hvor man åbent kunne  
diskutere egne og andres 
udfordringer i arbejdet. 
(Deltager om kurset Klasseledelse)

Andre medlemstilbud
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 Magistrenes Arbejdsløshedskasse.

GL tilbyder bl.a. psykologhjælp, social rådgiver -
ordning, betaling for studiegældsrådgivning, del-
tagelse i DHL Stafetten, favo rable forsikringer 
samt kreditkort med høj rente på din lønkonto. 



HVAD GØR GL FOR DIG?
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. 

Det var dejligt 
konkret. Jeg kom hjem 
med en masse inspiration 
og gode ideer.  
(Deltager om kurset Anvendelsesorientering 
og hf-pædagogik)

Gymnasieskolen
Hver måned dumper medlemsbladet ”Gymnasie-
skolen” 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.



Det er en af de vigtigste samfundsopgaver 
at uddanne fagligt dygtige, innovative og 
motiverede unge. Det kræver, at gymnasie-
lærere er veluddannede, har optimale ram-
mer for at styrke elevernes læring og har så 
gode løn- og arbejdsforhold, at det er at-
traktivt at blive og at være gymnasielærer. 

På alle skoler har GL en lokal repræsen-
tant, tillidsrepræsentanten, der forhandler 
en del af din løn og sikrer, at overenskom-
sten og andre aftaler bliver overholdt. Alle 

lærere har et medansvar for arbejdsmiljøet, 
arbejdsglæden og arbejdsfællesskabet på 
arbejdspladsen. Stort set alle lærere inden 
for GL’s område er medlemmer af GL. En 
høj organisationsprocent giver gymnasie-
lærernes 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.   

ET FÆLLESSKAB I HVERDAGEN 



GL arbejder for, at gymnasieuddannelser er attraktive arbejdspladser

GL arbejder for, at alle lærere kommer på kvalificeret efter- og videreuddannelse  

GL laver undersøgelser for at skabe viden om lærernes vilkår 

GL arbejder for, at alle får pædagogikum, og 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 gymnasieuddannelserne så 
gode som muligt og fremme et godt undervisnings- og arbejdsmiljø

DET GØR GL 



www.gl.org  |  gl@gl.org

WWW.GL.ORG

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. 

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

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.
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