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Medlemsundersøgelse 2016 
GL har i perioden 13. juni til 7. juli 2016 gennemført en medlemsundersøgelse, hvor 1.117 medlemmer har 
deltaget.  

Afrapporteringen er delt i to rapporter, hvor denne handler om medlemmernes tilfredshed med GL og rela-
tionen til GL. Den anden del, som tidligere er offentliggjort, omhandler medlemmernes arbejdsliv og deres 
relation til arbejdspladsen. 
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Resumé 
Et repræsentativt udsnit af GL’s medlemmer (i alt 1.117 medlemmer) har deltaget i en medlemsundersø-
gelse.  

Samlet tilfredshed 
Undersøgelsen viser, at 68% af respondenterne er tilfredse/meget tilfredse med GL. 21% har en neutral 
holdning, mens 11% er utilfredse/meget utilfredse. I forhold til 2010, hvor GL sidst gennemførte en med-
lemsundersøgelse, er dette en forbedring. I 2010 var 56% af medlemmerne tilfredse eller meget tilfredse 
med GL. 28% havde en neutral holdning, mens 14 % var utilfredse eller meget utilfredse. 

De helt unge er mest tilfredse, mens der ikke er signifikant forskel på de øvrige aldersgruppers tilfredshed. 
Kvindelige medlemmer er mere tilfredse (70%) end de mandlige medlemmer (64%). Medlemmer på hhx er 
mindre tilfredse (64%) end medlemmer ansat på de øvrige skoleformer. Medlemmer på VUC er mest til-
fredse. Ved undersøgelsen i 2010 var tilfredsheden lavest for de 40-49årige, og størst blandt medlemmer 
60+. Kvinderne var også i 2010 mere tilfredse end mændene. 

Medlemmer, der har benyttet GL inden for det seneste år er mere tilfredse end respondenter, der ikke har 
angivet, de har benyttet GL. 

Tilfredshed med GL’s arbejde 
Respondenterne giver udtryk for størst tilfredshed med medlemsbladet (56% tilfreds/meget tilfreds) og 
GL’s hjemmeside (56% tilfreds/meget tilfreds). Herefter følger den personlige rådgivning, som 47% udtryk-
ker de er tilfreds/meget tilfreds med. GL’s uddannelsespolitiske arbejde og GL’s afskedigelsespakke udtryk-
ker 43%, at de er tilfredse/meget tilfredse med. 39% er tilfredse/meget tilfredse med GL-E og muligheden 
for at deltage i faglige konferencer. 34% er tilfredse/meget tilfredse med GL som overenskomstforhandlin-
ger, og der er samme tilfredshedsniveau med GL’s synlighed i pressen og på de sociale medier. Lavest til-
fredshed er der med sociale arrangementer og rabat-muligheder, men det er også her, hvor lige så mange 
angiver, at det ikke er relevant. 

Svar på spørgsmålet ”Hvad er du mest tilfreds med ved GL?” viser en bred vifte at tilfredshed med GL’s ar-
bejde. En lang række svar går på tillidsrepræsentanten, sekretariatet, hjemmesiden, nyhedsbrev, juridisk 
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ekspertise, informationsniveauet, Gymnasieskolen og kurser. Andre skriver, at fællesskabet eller trygheden 
er betydende. Andre svarer det politiske arbejde. 

Der er dog også en række respondenter, der ikke er tilfredse med GL. 22% af respondenterne angiver, at de 
inden for det seneste år har overvejet at melde sig ud af GL. Dette svarer til antallet ved den sidste med-
lemsundersøgelse i 2010, hvor 21% havde overvejet udmeldelse.  

TR er vigtig for medlemmerne 
Medlemsundersøgelsen i 2010 viste, at TR’s rolle på skolen er afgørende for holdningen til GL, og det be-
kræfter denne undersøgelse. 69% af respondenterne er tilfredse/meget tilfredse med TR’s rolle, hvilket er 
marginalt bedre end i 2010. 78% er tilfredse/meget tilfredse med muligheden for at kunne benytte TR i 
hverdagen, og 67% med TR’s afholdelse af klub-/medlemsmøder. 74% er tilfredse/meget tilfredse med TR’s 
information til medlemmerne. Mindste tilfredshed er der med TR’s forhandlinger med ledelsen om hen-
holdsvis løn (51% tilfredse), og om arbejdsforhold (54% tilfredse). Tilfredsheden er ikke større med hensyn 
til TR’s rolle ift. at skabe sammenhold mellem medlemmerne (51% tilfredse). 
 
GL’s fremtidige prioriteringer 
Medlemmerne blev i undersøgelsen spurgt om: ”Hvad er det vigtigste, GL skal prioritere i fremtiden?” Flest 
svarer, at GL skal prioritere løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø, det stigende arbejdspres, og en del 
adresserer aftaleret, tidsregistrering og honorering af merarbejde. Støtten til TR og sekretariatets rådgiv-
ning er vigtig for mange. Ligeledes er solidaritet, uddannelsespolitik, skolernes økonomiske forhold og 
modvirke NPM vigtige indsatsområder. Lederne og de erhvervsgymnasiale uddannelser bør være særlige 
indsatsområder. Og så ønsker medlemmerne, at GL er synlig, både i forhold til offentligheden og internt i 
forhold til medlemmerne. 

Af gode råd til GL skriver flere, at GL skal fortsætte det gode arbejde, mens andre mener, at GL skal tage sig 
voldsomt sammen. Udsagnene ligger inden for feltet mellem ”Fortsæt som I gør. I gør et godt stykke arbej-
de” til ”Få fingeren ud!” 

Nogle respondenter mener, at GL alene skal arbejde med medlemmernes løn og ansættelsesvilkår, mens 
andre mener, at GL skal styrke det politiske og lobbyarbejdet. Flere giver udtryk for, at det er vigtigt, at GL 
ikke forholder sig partipolitisk. 

Nogle respondenter mener, at GL skal finde sin identitet, gerne i samråd med medlemmerne. Et par gode 
råd lyder: ”Find jeres egen fagforeningsidentitet og gør den relevant for medlemmerne. Hvad syne I, at I er 
der for?” og ”I skal blive enige med medlemmerne om, hvad der er vigtigt - og klæde jeres TR-folk godt på. 
Og så være tydelige og synlige og forsøge at bekæmpe individualiseringen ude på skolerne.”  

Et andet råd går på at være observant på, hvor fremtidens medlemmer befinder sig: ”At I skal være op-
mærksomme på, at der i disse år sker et stort generationsskifte i lærerkollegierne, så I er nødt til at forhol-
de jer til, hvad medlemmer anno 2016 forventer af en fagforening frem for at arbejde ud fra principper fra 
en fjern fortid. Det virker som om, at man tilgodeser de medlemmer (læs: ældre lektorer), der allerede har 
favorable løn- og ansættelsesforhold.” 
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Baggrundsdata 
Blandt respondenterne er 47% mænd og 53% kvinder, hvilket er en lille overrepræsentation af mænd i for-
hold til fordelingen af GL’s medlemmer, hvor 56% er kvinder. 

Anciennitet 

Knap halvdelen af respondenterne (45%) har mere end 15 års anciennitet, mens 15% har 10-14 års ancien-
nitet, 26% har 5-9 år, og de resterende 14% har under 5 års anciennitet. 

Hvor længe har du været gymnasielærer? Pct. 

0-4 år 14% 
5-9 år 26% 
10-14 år 15% 
15 år eller mere 45% 
 

Aldersfordeling 

Hvad er din alder? Pct. i GL Pct. i undersøgelsen 

20-29 år 5% 4% 
30-39 år 32% 27% 
40-49 år 30% 26% 
50-59 år 18% 23% 
60+ år 14% 20% 
Det udvalgte panel havde samme aldersfordeling som GL’s medlemmer. Der er således en højere svarprocent for med-
lemmer over 50 år, mens der er en lavere svarprocent for medlemmer under 50 år. 

 

Af nedenstående figur fremgår kønsfordelingen blandt respondenterne, aldersopdelt. 
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Skoleform 
 

Hvilken skoleform er du ansat 
ved? 

Pct. i GL Pct. i undersøgelsen 

Stx/2hf  68% 71% 
Hhx 6% 9% 
Htx 3% 7% 
VUC 15% 13% 
Andet 8% 0% 
 
’Andet’ i GL’s medlemssystem er hovedsageligt Kombiskoler (HHX/HTX). Hvis et medlem primært underviser fx på hhx 
på en kombinationsskole, har vedkommende formodentlig angivet at undervise på hhx. Hvis ’Andet’, hhx og htx ses 
samlet, er der således rimelig god sammenhæng mellem respondenternes fordeling og andelen af GL’s medlemmer på 
erhvervsgymnasierne. Der er en mindre overdækning på stx og tilsvarende mindre på VUC. Da dataindsamling er sket i 
eksamensperioden og ugerne efter (13/6-7/7), kan det være en medvirkende forklaring på VUC  lavere repræsentation.  

Ansættelsesform 

Er du ansat på Pct. i GL Pct. i undersø-
gelsen 

Fuld tid, fastansat 80% 87% 
Fuld tid, vikaransat 4% 2% 
Deltid, fastansat 9% 9% 
Deltid, vikaransat 4,5% 2% 
Ledig 1,5% 0% 
I undersøgelsen er der en underrepræsentation af vikaransatte og ledige. 

Fag 
Tænk på det fag, du opfatter som dit primære undervisningsfag. 
Hvilket område tilhører dit primære undervisningsfag? 

Pct. 

Fremmedsprog 24% 
Øvrige humanistiske fag (fx Dansk, Filosofi, Historie, Kulturforstå-
else, Oldtidskundskab, Religion, Retorik, Samtidshistorie, Tekno-
logihistorie) 

26% 

Samfundsvidenskab (fx Afsætning, Erhvervsret, Erhvervsøkonomi, 
Finansiering, Informationsteknologi, Innovation, International 
teknologi og kultur, International økonomi, Kommunikation/it, 
Markedskommunikation, Organisation, Psykologi, Samfundsfag, 
Virksomhedsøkonomi) 

13% 

Matematik og Naturvidenskab (fx Astronomi, Biologi, Bioteknolo-
gi, Datalogi, Fysik, Geografi, IT, Kemi, Matematik, Materialetek-
nologi, Naturgeografi, Programmering, Statik og styrkelære, Sta-
tistik, Teknikfag, Teknologi) 

30% 

Musisk - kreative fag (fx Billedkunst, Dans, Design, Dramatik, 
Idræt, Mediefag (film og tv), Multimedier, Musik) 

7% 

 

51% af respondenterne angiver, at de er medlem af en faglig forening. 
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Tilfredshed med GL 
 
Hvor tilfreds er du alt i alt med dit medlemskab af GL? Pct. 

Meget tilfreds 16% 
Tilfreds 52% 
Hverken eller 21% 
Utilfreds 7% 
Meget utilfreds 4% 
Ved ikke 1% 
 

68% angiver, at de er tilfredse/meget tilfredse med GL. 21% har en neutral holdning, mens 11% er utilfred-
se/meget utilfredse. I forhold til 2010, hvor GL sidst gennemførte en medlemsundersøgelse, er dette en 
forbedring. I 2010 var 56% af medlemmerne tilfredse eller meget tilfredse med GL. 28% havde en neutral 
holdning, mens 14 % var utilfredse eller meget utilfredse. 

 

Figuren viser antallet af respondenter, der er tilfredse/meget tilfredse med GL, opdelt på alder, køn og skoleform.  

De helt unge er mest tilfredse, mens der ikke er signifikant forskel på de øvrige aldersgruppers tilfredshed. 
Kvindelige medlemmer er mere tilfredse (70%) end de mandlige medlemmer (64%). Medlemmer på hhx er 
mindre tilfredse (64%) end medlemmer ansat på de øvrige skoleformer. Medlemmer på VUC er mest til-
fredse. Ved undersøgelsen i 2010 var tilfredsheden lavest for de 40-49årige, og størst blandt medlemmer 
60+. Kvinderne var også i 2010 mere tilfredse end mændene. 

Medlemmer, der har benyttet GL inden for det seneste år er mere tilfredse end respondenter, der ikke har 
angivet, de har benyttet GL – se mere under relationer til GL. 
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Tilfredshed med GL’s arbejde 
Respondenterne giver udtryk for størst tilfredshed med medlemsbladet (56% tilfreds/meget tilfreds) og 
GL’s hjemmeside (56% tilfreds/meget tilfreds). Herefter følger den personlige rådgivning, som 47% udtryk-
ker de er tilfreds/meget tilfreds med. GL’s uddannelsespolitiske arbejde og GL’s afskedigelsespakke udtryk-
ker 43%, at de er tilfredse/meget tilfredse med. 39% er tilfredse/meget tilfredse med GL-E og muligheden 
for at deltage i faglige konferencer. 34% er tilfredse/meget tilfredse med GL som overenskomstforhandlin-
ger, og der er samme tilfredshedsniveau med GL’s synlighed i pressen og på de sociale medier. Lavest til-
fredshed er der med sociale arrangementer og rabat-muligheder, men det er også her, hvor lige så mange 
angiver, at det ikke er relevant. 

 

Hvor tilfreds er du med ... :  Meget til-
freds/ 
tilfreds 

Hverken 
eller 

Utilfreds/ 
meget utilfreds 

Ikke re-
levant 

Pct. Pct. Pct. Pct. 
GL’s arbejde for at fremme gymnasielæ-
reres interesser over for Folketinget, Un-
dervisningsministeriet, andre organisati-
oner m.fl. 

43% (32%) 31% 24% 1% 

GL som overenskomstforhandler 34% (32%) 29% 36% 1% 
Rådgivning og personlig bistand om an-
sættelsesvilkår, løn, afskedigelse, barsel, 
seniorordninger mv. 

47% (49%) 26% 6% 21% 

GL’s tilbud til medlemmer, der bliver af-
skediget 43% (43% *) 25% 3% 29% 

Medlemsbladet Gymnasieskolen og gym-
nasieskolen.dk 56% (60%) 25% 18% 1% 

GL’s efteruddannelsestilbud (GL-E kurser) 39% (36%) 41% 4% 16% 
GL’s hjemmeside www.gl.org 56% (40%) 34% 2% 8% 
GL's synlighed i pressen, på sociale medi-
er mv. 34% (20%) 38% 25% 2% 

Muligheden for at deltage i faglige konfe-
rencer mv. 39% 41% 4% 15% 

Muligheden for at deltage i sociale arran-
gementer (som fx DHL-stafet) 27% (19%) 39% 3% 31% 

Muligheden for at få rabat på forsikring 
og kreditkort, højere rente på lønkonto 
mv. 

28% (16%) 39% 5% 28% 

Tabellen viser respondenternes tilfredshed med GL’s virke på udvalgte områder. Tallene i parentes viser tilfredsheden 
ved medlemsundersøgelsen i 2010.  
*) I 2010 blev der spurgt til tilfredshed med den kollektive støtteordning – i år er der spurgt til hele pakken med med-
lemstilbud til medlemmer, der mister deres job. 
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De centrale områder opdeles nedenfor på køn, alder og skoleform: 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser antal tilfredse/meget tilfredse med GL som overenskomstforhandler, 
opdelt på alder, køn og skoleform. Blandt de 20-29årige er det 60%, som er til-
freds, mens det for de 50-59årige er 29%. Tilfredsheden ligger generelt lavt, men 
den er lavest for hhx- og htx-respondenter. 

 

 

  

 

Figuren viser antal tilfredse/meget tilfredse med GL’s uddannelsespolitiske arbej-
de, opdelt på alder, køn og skoleform. Der er ikke væsentlig forskel ift. alder og 
køn, mens hhx- og htx-ansatte vurderer GL’s arbejde på dette område lavest. 
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Figuren viser antal tilfredse/meget tilfredse med GL’s tilbud til medlemmer, der 
bliver afskediget, opdelt på alder, køn og skoleform. Aldersgruppen 50-59år er 
mindst tilfreds med indsatsen (34%). Tilsvarende er ansatte på htx mindre tilfred-
se (37%). De yngste medlemmer og medlemmer på VUC er mest tilfredse. 

 
 
Figuren viser antal tilfredse/meget tilfredse med GL’s Rådgivning og personlig bi-
stand om ansættelsesvilkår, løn, afskedigelse, barsel, seniorordninger mv., opdelt 
på alder, køn og skoleform. Aldersgruppen 50-59år og ansatte på htx er mindst 
tilfreds med indsatsen (44%). De yngste medlemmer (52% for de 20-29årige og 
49% for de 30-39årige) og kvinderne (50%) er mest tilfredse. 

 

Hvad er du mest tilfreds med ved GL? 
Der har i undersøgelsen været mulighed for at svare på spørgsmålet ”Hvad er du mest tilfreds med ved GL?”  

Et par generelle svar: 

⋅ At GL findes. 
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⋅ At vi står sammen som kollektiv, at det skaber en følelse af at der er nogen der repræsenterer mig, 
at der er nogen der har fingeren på pulsen og formidler det til mig, at vi kan forhandle kollektivt, 
selvom det er svært at komme igennem med vores ønsker (OK13), at der er nogen der giver udtryk 
for vores ønsker og holdninger i medierne, selvom det er svært at trænge igennem. 

⋅ At jeg har en stor organisation i ryggen, hvis jeg personligt får brug for det og stoler på at de for-
handler de bedste arbejdsforhold for mig. Lige som jeg har min lokale TR til at give råd og vejled-
ning og forhandle med skolens ledelse. 

⋅ At GL forhandler overenskomst. At GL inddrog/inddrager medlemmer i diskussion af indhold i ny 
gymnasiereform. Tillidsrepræsentantens arbejde på skolen. At jeg kan henvende mig til TR og GL, 
hvis jeg får behov.  

⋅ Jeg føler at GL varetager mine arbejdsforhold og at man herigennem repræsenterer gymnasielæ-
rerne på bedst mulig måde. 

⋅ Det er en god, synlig og stabil fagforening. 
⋅ At GL findes og kan positionere sig ved forhandlinger om reformer, at GL findes som debatforum og 

ventil for frustrationer og forslag til forbedringer. At GL kan bistå i sager om fx stress, fyringer etc. 
⋅ At I forhandler mine løn- og arbejdsvilkår på den bedst mulige måde, så jeg kan koncentrere mig 

om at undervise. 
⋅ At jeg er under en faglig organisation, der ved, hvad de taler om, og som kæmper for vores forhold i 

gymnasieverdenen, og forsøger at synliggøre sig i debatten. 
At de kæmper for attraktive løn og ansættelsesvilkår og gode tilbud til medlemmerne. 

⋅ Jeg synes, at GL skal fokusere på at være fagforening og beskytte medlemmernes interesser. Det 
gør GL også, men er nogle gange oppe imod hård modstand. Nogle gange har GL nok lagt sig for 
hurtigt ned, men realisme er dog også vigtigt. Grundlæggende synes jeg, at GL leverer tryghed, 
ensartethed i vilkår og indgår som sparring i den uddannelsespolitiske proces, f.eks. den der lige har 
kørt om gymnasiereformen, som kunne være endt meget værre. 

⋅ At GL fungerer som en slags (juridisk) garant for, at der er grænser for, hvilke urimeligheder og 
uretfærdigheder, man som medarbejder kan blive udsat for. At GL forhandler en kollektiv overens-
komst, - også selv om vi ikke altid for vores individuelle vilje. 
Gymnasieskolen er et flot blad, - selv om jeg oplever megen deja-vu :-) Det kommer af at have læst 
bladet i næsten 40 år. 

⋅ At de historisk har været en god og stærk fagforening, som har været medansvarlig for opbyggelsen 
af en meget god ungdomsuddannelse gennem den sidste halvdel af forrige århundrede. 
At der er gode konsulenter centralt, som giver klare og anvendelige svar når man henvender sig. 

En lang række svar går på tillidsrepræsentanten, sekretariatet, hjemmesiden, nyhedsbrev, juridisk eksperti-
se, informationsniveauet, Gymnasieskolen og kurser.  

⋅ God behandling af fyrede kolleger. TR er en vagthund over for ledelsen i forhold til arbejdsvilkår. 
⋅ Dygtige konsulenter som støtter TR. Stærkt offentlighedsarbejde ifm. med gymnasiereformen. 
⋅ Et godt og vedkommende medlemsblad. Tryghed ved den troværdighed GL har i forhandlingssitua-

tioner for mig og i samfundet. 
⋅ Hjælpen i konkrete situationer som uretmæssige advarsler, fyringer osv. 
⋅ At det er en troværdig og seriøs fagforening med en klar profil. 
⋅ Konsulenttjenesten er det, som har givet mig mest. Muligvis, fordi konsulenterne ikke er ansat på 

skolen og derved ikke risikerer noget i forhold til ledelsen. 
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⋅ Min tillidsrepræsentant gør det godt. 
⋅ Jeg kan godt lide at søge information på GL's hjemmeside 
⋅ At der er råd til et dygtigt sekretariat. 

Fællesskabet er betydende: 

⋅ De kollektive forhandlinger om løn og arbejdsforhold. 
⋅ Jeg synes, at man skal styrke fagforeningens rolle. Selv om fagforeningen i dag ikke spiller den rolle, 

vi forventer, er det vigtigt, at den er der som repræsentation af et fællesskab. Den spiller stadig en 
moralsk rolle overfor nogle arbejdsgivere. 

⋅ At det er et fælles talerør for arbejdsforhold 
⋅ At GL formår at organisere hovedparten af landets gymnasielærere og gennem tillidsmandsinstitu-

tionen er repræsenteret på (vist nok) alle skoler. 
⋅ At GL forsøger så godt som muligt at varetage medlemmernes interesse 

At der er plads til forskellighed 
⋅ At den i princippet kan udtrykke sig på hele gymnasielærerstandens vegne. 
⋅ At det er en forening for gymnasielærere 
⋅ At vi har et sted at stå sammen. 
⋅ Det er fint at have en stærk fagforening i ryggen, men reelt har jeg ikke haft brug for GL 
⋅ Den økonomiske støtte til afskedigede medlemmer og for GL’s deltagelse i den offentlige debat 

omkring de mange besparelser og effektiviseringer på gymnasier, hf og VUC. Det er en svær tid for 
GL’s medlemmer, og det er meget vigtigt, at der bliver opretholdt gode lønforhold for lærere. Og 
når der er mange afskedigelser, er det sværere at gå til ledelsen og selvstændigt forhandle løn. Og-
så selvom man har et godt forhold til ledelsen. 

Andre svar går på trygheden: 

⋅ Jeg føler mig tryg med GL i ryggen 
⋅ Den er specialiseret til mit nuværende erhverv, og jeg stoler på at GL vil hjælpe mig, hvis jeg skulle 

komme i problemer. 
⋅ En sikkerhed, en prof. holdning og virker som en seriøs forhandler medspiller omkring mange af de ting 

gymnasiet bliver "udsat" for i disse dage: Nedskæringer, reformer og Ok13. Derudover er jeg meget im-
poneret over de 5000 kr. medlemmer få, hvis de ryger ud i forbindelse med besparelser. Alt i alt er jeg 
faktisk meget glad for, næsten "stolt" over GL. 

⋅ Sikkerheden ved at være i en rigtig fagforening. 
⋅ Bevidstheden om at der er nogen, hvis man får brug for det. 
⋅ Det giver en vis tryghed at være medlem af en solidarisk forening. 
⋅ At jeg stoler på at mine interesser varetages seriøst. 
⋅ At GL arbejder for vores arbejdsforhold 

At GL hjælper medlemmer, der mister arbejdet. 
 

Andre svar går på kampen og det politiske arbejde: 

⋅ GL kæmper for medlemmerne 
⋅ Kampen for medlemmer både i forbindelse med ny gymnasiereform og nedskæringerne. Ekstra sikker-

hedsnet for medlemmer, som bliver afskediget i denne tid. 
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⋅ At GL varetager mine løn- og arbejdsforhold og det at have en virkelig god TR; også muligheden for at få 
kvalificeret hjælp i forskellige faglige og personlige spørgsmål er vigtig for mig. 

⋅ At GL kæmper for vor arbejdstid 
⋅ Et talerør overfor ledelse og politikere 
⋅ GL har gennem de mange år kæmpet godt for vores arbejdstider 
⋅ Synlighed i den offentlige debat 

Eksempler på glade budskaber (set med GL-briller): 

⋅ Har haft en løntwist med min rektor forår/sommer 2015, hvor han nægtede at udbetale overarbejde, 
som han selv havde bedt mig udføre. Da min TR havde svært ved at få det til at fungere, kontaktede jeg 
selv GL, som hurtigt bød ind med en hjælp, hvis vi ikke selv kunne løse problemet, hvilket satte skub i 
forhandlinger lokalt og hvor jeg til sidst fik udbetalt mit overarbejde. 

⋅ Jeg har været sygemeldt, og GL har været en stor støtte. Som konsekvens af sygdommen har GL og 
hjulpet mig til at få pædagogikum over to år. 

⋅ Hvis det virkelig brænder på, på skolen føler jeg mig altid meget velkommen til at ringe til GL og snakke 
med en medarbejder. Man bliver taget seriøst og får tit et godt råd at gå videre med. 

⋅ God hjælp og støtte v. uretfærdig behandling på arbejdspladsen. Har fået kvalificeret hjælp og den løn 
de skyldte mig. 

⋅ GL er en god forhandler. Gør en del for de arbejdsløse 
⋅ Det er bare min fagforening! jeg har modtaget god personlig vejledning på hovedkontoret 
⋅ Tidligere var jeg ret så utilfreds med GL, fordi foreningen kun varetog de almene gymnasielæreres in-

teresser. Det har ændret sig siden 2005, da de fire gymnasiale uddannelser blev ligestillet. Jeg føler helt 
klart i dag, at GL også er min fagforening. Jeg ved ikke helt, hvad jeg er mest tilfreds med - måske GL's 
synlighed i uddannelsesdebatten i DK. [Der er dog også nogle, som synes, at hhx og htx står i skyggen af 
stx] 

Nogle medlemmer forholder sig til formandens ageren i medierne – nogle er glade for den, andre synes ik-
ke, at GL skal blande sig i fx gymnasiereformdebatten. Tilsvarende er der nogle, som adresserer overens-
komstforhandlingerne. Nogle synes, at OK13 var det værste, der kunne ske, andre synes, GL gjorde det godt 
og bevarede pengene. 

Nogle medlemmer udtrykker forståelse for den asymmetriske magtsituation: 

⋅ GL navigerer efter bedste evne i den politiske virkelighed, som nu engang gælder. Det er ikke alle fag-
foreninger, der er i stand til det. 

⋅ I prøver i det mindste at få indflydelse, men det er jo komplet umuligt, når finansministeren bestem-
mer. Men foreløbigt har I jo ikke givet helt op.  

⋅ Jeg er ikke specielt imponeret af GL's resultater men det er jo nok fordi tæppet er blevet trukket væk 
under fagforeningerne. I skal have ros for at prøve. 

⋅ At GL fremstår som en seriøs organisation, der har kæmpet for at bevare rimelige løn- og arbejdsfor-
hold. Jeg opfatter det ikke som GL's fejl, at vi befinder os i en temmelig udsat situation som medarbej-
dere. 

⋅ At GL er en fagforening der forsøger at varetage medlemmernes interesser. Det lykkes ikke altid, men I 
gør forsøget. Det er fint nok med mig. 



13 

⋅ Rådgivningen. Til gengæld har GL mistet meget indflydelse efter OK13, men det har fagforeningerne 
generelt. 

Der er også medlemmer, som angiver, at de pt. ikke er tilfredse med GL: 

⋅ Intet - GL har udspillet sin rolle med OK13, og har ikke formået at opretholde kampgejsten, så ledelsen 
på skolerne ikke løber medarbejderne over ende. 

⋅ At den eksisterer - men forbedring og fornyelse er stærkt påkrævet! 
⋅ Gymnasielærere SKAL have en faglig organisation, men jeg synes ikke GL har været gode nok til at sikre 

vores løn- og arbejdsvilkår mod vanvittige forringelser gennem de senere år. 
⋅ Kan ikke rigtig komme i tanker om noget, jeg er tilfreds med faktisk. Det er en meget fjern og svag fag-

forening, jeg ikke rigtigt regner med og tænker på. 

Andet: 

⋅ Jeg betragter GL som et ukorrupt og pålideligt organ. 
⋅ Jeg synes faktisk, at I er sluppet godt fra de sidste par overenskomstforhandlinger 
⋅ Tre medlemmer fremhæver DHL. 

 

Holdninger til fagforeninger 
Medlemmer angav i 2010-undersøgelsen, at de var medlem af solidariske grunde, og især de yngre var 
medlem, fordi de en dag kunne få brug for GL. I denne undersøgelse er der flest (95%), der er enig i udsag-
net ’Det er vigtigt, at medlemmerne tager medansvar og står sammen for at skabe ordentlige arbejdsvilkår’, 
hvilket ikke var en svarkategori i 2010-undersøgelsen. Næstflest (91%) angiver, at de er medlem af solidari-
ske grunde. Der er lidt flere, der i denne undersøgelse end i 2010-undersøgelsen, der angiver, at de er med-
lem, fordi de en dag kunne få brug for GL. 

Ca. 10% af respondenterne mener, at fagforeninger nok har overlevet sig selv, uanset alder og køn. Af an-
satte på hhx er det hele 18%, der finder, at fagforeninger nok har overlevet sig selv. 

 

Om fagforeninger:  Helt 
enig/enig 

Hverken 
eller 

Uenig/ 
helt uenig 

Ved ikke 

Pct. Pct. Pct. Pct. 

Jeg er medlem, fordi det er vigtigt af solidariske grunde  91% 6% 2% 1% 
Som fagprofessionel gymnasielærer er det naturligt at 
være medlem af GL 89% 7% 4% 1% 

Det er vigtigt, at medlemmerne tager medansvar og 
står sammen for at skabe ordentlige arbejdsvilkår 95% 4% 0% 1% 

Jeg er medlem, fordi jeg en dag kunne få brug for GL 81% 13% 5% 1% 
Som lønmodtager bør man principielt være medlem af 
en fagforening  85% 9% 5% 1% 

Fagforeninger har nok overlevet sig selv 10% 15% 68% 7% 
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Om GL:  Helt 
enig/enig 

Hverken 
eller 

Uenig/helt 
uenig 

Ved ikke 

Pct. Pct. Pct. Pct. 
Jeg følger med i, hvad GL foretager sig 71% 21% 7% 1% 
GL er en organisation, der giver et fagligt 
fællesskab 

50% 31% 16% 2% 

GL fremstår som en troværdig og pålidelig 
faglig organisation 

68% 21% 9% 2% 

Jeg vil ikke udelukke, at jeg på et tidspunkt 
vil stille op som tillidsrepræsentant/TR-
suppleant 

21% 12% 64% 4% 

Jeg vil ikke udelukke, at jeg på et tidspunkt 
vil stille op til GL’s politiske organer (hoved-
bestyrelsen e.a.) 

7% 13% 76% 4% 

Jeg vil gerne være mere aktiv på skolen 
sammen med kollegerne for at forbedre vo-
res arbejdsforhold 

51% 34% 14% 2% 

Jeg kunne godt tænke mig selv at forhandle 
mine løn- og arbejdsvilkår 

12% 19% 65% 3% 

Jeg ville godt have mere indflydelse i GL, fx 
ved at kunne deltage ad hoc i en arbejds-
gruppe om et bestemt emne, som interesse-
rer mig 

18% 31% 42% 8% 
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78% 
88% 91% 90% 

95% 93% 
88% 91% 
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92% 88% 89% 

97% 

86% 87% 89% 
95% 
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100% 
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77% 76% 
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Om fagforeninger 

Jeg er medlem, fordi det er vigtigt af solidariske grunde  

Som fagprofessionel gymnasielærer er det naturligt at være medlem af GL 

Det er vigtigt, at medlemmerne tager medansvar og står sammen for at skabe ordentlige arbejdsvilkår 

Jeg er medlem, fordi jeg en dag kunne få brug for GL 

Som lønmodtager bør man principielt være medlem af en fagforening  

Fagforeninger har nok overlevet sig selv 
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Hvis GL udbød flere sociale arrangementer 
for medlemmerne, ville jeg deltage 

12% 29% 51% 9% 

Jeg opfatter tillidsrepræsentanten som GL’s 
repræsentant på skolen 

81% 11% 7% 1% 

Hvis GL havde et debatforum for medlem-
mer på gl.org, ville jeg benytte det 

17% 32% 39% 12% 

Jeg har kendskab til GL's facebookside 
'Gymnasielærer' 

34% 9% 52% 5% 

Hvis GL havde en facebookgruppe for med-
lemmer, ville jeg benytte den 

26% 21% 41% 11% 

Jeg har kendskab til GL's og formandens pro-
fil på Twitter 

3% 6% 85% 4% 

Det er relevante nyhedsbreve, GL udsender 
til medlemmerne 

68% 22% 4% 6% 

 

 

 

Figuren viser antal respondenter, der har svaret enig/meget enig til udsagnet 
”GL fremstår som en troværdig og pålidelig faglig organisation”, opdelt efter 
alder, køn og skoleform. Færrest respondenter i aldersgruppen 50-59 år finder 
GL pålidelig og troværdig. I forhold til skoleform er der flest medlemmer på 
hhx, som ikke finder GL som pålidelig og troværdig. 
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organisation 
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Figuren viser, hvorvidt respondenterne gerne vil have mere indflydelse i GL ved at deltage i ad hoc grupper 
om bestemte emner, opdelt efter alder, køn og skoleform. Det er især medlemmer på HTX, som viser inte-
resse herfor. Endvidere er det i højere grad mænd end kvinder og primært i aldersgruppen 30-39 år. 

 

 

Figuren viser hvor mange respondenter, der ville benytte en GL-facebookgruppe, hvis GL havde en sådan, 
fordelt på alder, køn og skoleform. I gennemsnit er det en fjerdedel af medlemmerne, som ville bruge den, 
men der er store udsving. Blandt de 20-29årige er det næsten halvdelen, mens det er knap en femtedel af de 
respondenter, der er over 50 år. Flere kvinder end mænd ville benytte gruppen. 
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Relationer til GL 
To tredje dele af respondenterne har brugt TR inden for det seneste år, over halvdelen har søgt information 
på GL’s hjemmeside, hver femte har brugt GL’s sekretariat, og hver femte har deltaget i et af GL’s øvrige ar-
rangementer. Hver tiende har benyttet GL’s kurser. Generelt er tilfredsheden med GL større, hvis GL er be-
nyttet på den ene eller anden måde. 

Benyttelse af GL 
Har du inden for de sidste 12 måneder Pct. 
Fået afklaret spørgsmål, modtaget rådgivning eller assistance fra 
din tillidsrepræsentant?  67% 

Fået afklaret spørgsmål, modtaget rådgivning eller assistance fra 
GL’s sekretariat? 19% 

Søgt information på GL's hjemmeside? 57% 
Deltaget i kurser tilbudt af GL’s Efteruddannelse?  10% 
Deltaget i andre arrangementer afholdt af GL (konferencer, mø-
der, socialt arrangement e.a.)? 19% 

 

Hvem benytter TR? 
Der er ingen signifikante forskelle på de respondenter, der anvender TR og alle respondenterne mht. køn, 
alder, anciennitet, skoleform eller ansættelsesform. Af de medlemmer, der har benyttet TR, er der færre 
(47%) end gennemsnitligt (57%), der anvender GL’s hjemmeside. 

TR-brugerne har lidt mindre sandsynlighed for at melde sig ud, idet 18% af TR-brugerne har overvejet ud-
meldelse, mens det gælder for 22% af alle respondenterne. Tilsvarende er der større sandsynlighed for 
medlemskab af GL om 2 år, hvis TR er benyttet. 

De, der har benyttet TR, er mere tilfredse med TR (79%), mens det er gældende for 69% af alle responden-
terne. Den generelle tilfredshed med GL er også lidt højere for TR-brugerne (73%) end for respondenterne i 
alt (68%). 

Hvem benytter sekretariatet? 
Der er lidt flere mænd end kvinder, der angiver, at de benytter sekretariatet, og der er en lille overvægt af 
lærere med op til 9 års anciennitet, der benytter sekretariatet. Aldersmæssigt er det respondenter mellem 
30-39 år, der er overrepræsenteret ift. respondenterne generelt. I forhold til skoleform eller ansættelses-
form er der ingen signifikant forskel på brugen af sekretariatet. 

Der er ingen signifikant forskel på, om respondenterne har overvejet at melde sig ud, til gengæld er der 
større sandsynlighed for, at respondenter, der har brugt sekretariatet er medlem om to år. Tilsvarende vil 
10 procentpoint flere anbefale medlemskab af GL til andre. 

Medlemmer, der benytter sekretariatet, er mindre tilfredse med TR end gennemsnittet af respondenter. 

Den generelle tilfredshed med GL er også lidt højere for sekretariatsbrugerne (73%) end for respondenter-
ne i alt (68%). 
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22% af medlemmerne har overvejet at melde sig ud 
22% af respondenterne angiver, at de inden for det seneste år har overvejet at melde sig ud af GL. Dette 
svarer til antallet ved den sidste medlemsundersøgelse i 2010, hvor 21% havde overvejet udmeldelse. 
 

Har du inden for det seneste år overvejet at melde dig 
ud af GL? 

Pct. 

Ja 22% 
Nej 78% 
 

 

Hvor sandsynligt er det, at du:  Helt sik-
kert 

Sandsyn-
ligvis 

Måske Sandsyn-
ligvis ikke 

Helt sik-
kert ikke 

Ved ikke 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 
er medlem af GL om 2 år? 52% 30% 11% 4% 2% 1% 
vil anbefale medlemskab af GL til 
kolleger? 49% 25% 15% 6% 3% 3% 

vil anbefale kolleger at melde sig ud 
af GL, hvis du blev spurgt? 3% 3% 9% 27% 53% 5% 

 

Hvem har overvejet at melde sig ud? 
Der er lidt flere mænd end kvinder, der har overvejet at melde sig ud, og hovedparten har mellem 5 og 9 
års anciennitet som gymnasielærer. De fordeler sig på skoleform som respondenterne i undersøgelsen, så 
selv om der i fritekstsvarene er flere svar omhandlende hhx og htx, slår det ikke kvantitativt ud. De, der har 
overvejet udmeldelse, har benyttet GL marginalt mindre end de øvrige respondenter; især er TR benyttet 
mindre. 

Mens 52 % af respondenterne forventer ’ helt sikkert’ at være medlem om 2 år, er det kun 10% af udmel-
delsesovervejerne, der ’helt sikkert’ er medlem om 2 år. 38% af udmeldelsesovervejerne mener de ’sand-
synligvis’ er medlem om 2 år, men det gælder for 30% af alle respondenter. 31% af udmeldelsesovervejerne 
siger måske. Udmeldelsesovervejerne vil ikke anbefale medlemskab til kolleger. 

Af nedenstående tabel kan man se, hvordan udmeldelsesovervejerne forholder sig til medlemskab. Tallene 
i parentes er gennemsnittet for alle respondenter i undersøgelsen. 

Hvor sandsynligt er det, at du:  Helt sik-
kert 

Sandsynlig-
vis 

Måske Sandsynlig-
vis ikke 

Helt sik-
kert ikke 

Ved ikke 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 
er medlem af GL om 2 år? 10% (52%) 38% (30%) 31% (11%) 14% (4%) 3% (2%) 3% (1%) 
vil anbefale medlemskab af GL til kol-
leger? 

6% (49%) 23% (25%) 35% (15%) 20% (6%) 9% (3%) 7% (3%) 

vil anbefale kolleger at melde sig ud 
af GL, hvis du blev spurgt? 

3% (3%) 8% (3%) 31% (9%) 37% (27%) 8% (53%) 11% (5%) 
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De, der har overvejet at melde sig ud, er signifikant mindre tilfreds med TR på skolen end respondenterne 
generelt. 43% af udmeldelsesovervejerne er tilfreds/meget tilfreds med TR’s rolle alt i alt, mens det gælder 
for 69% af alle respondenter. Det er på alle parametre ift. TR, at udmeldelsesovervejerne er mindre tilfreds 
med TR. Tilsvarende er der ikke meget af det, GL gør, som udmeldelsesovervejerne er tilfredse med, jf. ne-
denstående tabel: 

Hvor tilfreds er du med ... : Tilfreds/meget tilfreds Alle respondenter Overvejet 
udmeldelse 

Pct. Pct. 
GL’s arbejde for at fremme gymnasielæreres interesser 
over for Folketinget, Undervisningsministeriet, andre or-
ganisationer m.fl. 

43% 15% 

GL som overenskomstforhandler 34% 11% 
Rådgivning og personlig bistand om ansættelsesvilkår, løn, 
afskedigelse, barsel, seniorordninger mv. 47% 30% 

GL’s tilbud til medlemmer, der bliver afskediget 43% 29% 

Medlemsbladet Gymnasieskolen og gymnasieskolen.dk 56% 34% 

GL’s efteruddannelsestilbud (GL-E kurser) 39% 25% 

GL’s hjemmeside www.gl.org 56% 41% 

GL's synlighed i pressen, på sociale medier m.v. 34% 14% 

Muligheden for at deltage i faglige konferencer mv 39% 20% 
Muligheden for at deltage i sociale arrangementer (som fx 
DHL-stafet) 27% 17% 

Muligheden for at få rabat på forsikring og kreditkort, hø-
jere rente på lønkonto mv. 28% 15% 

 

Begrundelser for overvejelse om udmeldelse 
Såfremt respondenten har overvejet at melde sig ud, har der været mulighed for at begrunde udmeldelses-
overvejelserne. Mange henviser til overenskomsten og til arbejdsintensivering. Ligeledes er der mange, der 
svarer, at GL har mistet indflydelse og er blevet magtesløs. Der er også relativt mange, der har økonomiske 
begrundelser for at spare kontingentet. En del svarer, at de er ledere, nogle svarer, at de er vikarer, og nog-
le mener, at GL primært er for stx. En del er utilfreds med GL’s uddannelsespolitiske linje, og nogle finder, 
at GL er for ’rød’ i sin politiske linje. Nogle enkelte angiver linjen i Gymnasieskolen. Enkelte angiver hen-
holdsvis tillidsrepræsentanten, hovedbestyrelsen og sekretariatet som begrundelse, om end disse svar er 
mere enkeltstående. 

Et par generelle eksempler: 

⋅ Jeg savner at vide, hvad min fagforening kan. Hvad får jeg for mit kontingent - efter at TR ikke længere 
har noget at skulle have sagt ved forhandlinger? Jeg oplever, at arbejdspladsen nu er alle mod alle. 
Nogle løber hurtigere end andre. Og der er ingen hjælp at hente, når man år efter år får mere og mere 
at lave. 

⋅ Jeg synes ikke, GL varetager mine interesser! Det kan godt ske, at GL’s arbejde kommer mig til gode, 
uden at det er synligt for mig, men foreningen har for mig at se stået utroligt svagt igennem de seneste 
år, hvor arbejdsforholdene er blevet ringere og ringere - og nu helt urimelige! 
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⋅ Jeg synes ikke, GL kan hjælpe med løn og arbejdsforhold. Tidsregistreringens status er uklar og opsplit-
ningen i selvejende institutioner gør en landsdækkende organisation usynlig. 
Derimod bruges der penge på kurser, jeg ikke finder interessante og jubel-artikler i "Gymnasieskolen". 

⋅ Fordi jeg ikke synes, at I varetager mine interesser. 
⋅ Jeg kan ikke pege på en god ting, som GL har gjort for mig personligt eller gymnasielærerne som hel-

hed. Tværtimod har GL gennem de år, jeg har været medlem (8-9 år), tabt samtlige vigtige kampe. Fag-
lige såvel som økonomiske. Vi er blevet tromlet af politikerne (fx ny løn, de facto højere arbejdstid 
mm.), og har til tider lagt os uden kamp. Jeg ved ikke, hvad GL kan gøre for mig. Ved den seneste ned-
skæring blev en af mine kolleger ubegribeligt fyret, og GL kunne kun yde en symbolsk hjælp. Jeg har 
alene været medlem, fordi jeg synes om tanken om et fællesskab/sammenhold. Men når fællesskabet 
ikke kan yde noget, og sammenholdet er overfladisk (fx har de ældre kolleger forsøgt at tryne de yngre 
på mit gymnasium), så giver det ikke længere mening. 

Overenskomsten giver anledning til overvejelse om udmeldelse: 

⋅ Dårlig overenskomst (bagatelgrænse på overtid). 
⋅ Jeg har overvejet, om det er pengene værd for mig, da jeg egentlig mistede min tro på GL i forbindelse 

med OK13. Det forstærkes kun af, at jeg og mine kollegaer er ret alene med vores udfordringer på vo-
res arbejdsplads, hvor vi ingen indflydelse har længere efter OK13. Selvom vi har en fantastisk tillidsre-
præsentant, er der grænser for, hvor meget han kan udrette på egen hånd. 

⋅ Fordi jeg er gået fra at være en akademisk vidensformidler med egen ansvar for undervisning og selv-
bestemmelse i valg af undervisningsmateriale og -midler, til at være en ansat arbejder, der bare skal 
gøre, hvad ledelsen pålægger mig og hvordan. Og det var GL, der gjorde det muligt, ved at acceptere 
OK13. Jeg har IKKE via en overenskomst nogen som helst reel indflydelse på mit arbejde eller mine ar-
bejdsforhold, da det KUN er ledelsen, der har retten til at fordele arbejdsopgaverne. 
GL kan i realiteten intet gøre, men selvfølgelig kan GL opfordre en ledelse til at behandle de ansatte 
"ordentligt", hjælpe, støtte et medlem osv. 

⋅ Fordi GL solgte os til OK13 og efterfølgende ikke har formået at hjælpe og støtte os. På min skole er der 
hverken aftaler eller respekt for tidsregistrering. Med OK13 fik vi tidsregistrering, hvilket vi var flere der 
var glade for, fordi nu skulle ledelsen endelig finde ud af, hvor meget vi arbejder og på den baggrund 
kunne vi forhåbentlig få løn eller færre hold, når vores arbejdstid blev tydelig. Det modsatte er sket, og 
vi står helt alene. Ledelsen har magten, og hverken GL eller TR gør noget. Ifølge ledelsen så passer alt 
med 1924 timer uanset hvor mange opgaver, de skriver på aktivitetsplanen. Vi kan intet stille op.  

Arbejdsintensivering: 

⋅ Min arbejdsbyrde er blevet øget markant, lønnen ikke tilsvarende og helbredet er under udfordring. 
Det virker for nu, men jeg har svært ved at se jeg kan holde til det i 30 år mere. Især når kvaliteten skal 
bevares. GL’s modvirkning til dette ses i mindre grad, og jeg er begyndt at stille spørgsmålstegn ved be-
rettigelsen af medlemskabet. 

⋅ Jeg kan have svært ved at se pointen med at være medlem. Den lokale lønaftale er afgørende for tillæg, 
og den er netop lokalt aftalt. På landsplan synes GL’s rolle at være udspillet efter OK13. Jeg kan se nogle 
pointer i støtten af tillidsmanden, der er forankret lokalt, men spørgsmålet er, hvor meget tillidsman-
den egentligt kan forhandle hjem. 

⋅ Alt for stor arbejdsbelastning. Dvs. utilfredsstillende overenskomst 
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Eksempler på svar, hvor medlemmet angiver, at GL er magtesløs/uden indflydelse: 

⋅ Jeg synes, GL har været magtesløs i den fyringsrunde vi har været igennem, og det er meget skuffende. 
⋅ Jeg anser ikke længere, at GL egentlig kan hjælpe mig ift. mine arbejdsforhold. Skruen strammes hele 

tiden, og GL har ikke længere en reel indflydelse.  
⋅ GL virker til at have udspillet sin rolle i forhold til arbejdsgiverne. Hvad er jeres rolle egentlig nu? 
⋅ Jeg oplever ikke, at GL har indflydelse på mine arbejdsforhold. Siden OK13 har det været ude af GL’s 

hænder, så hvorfor skulle jeg være medlem? 
⋅ Der er ingen ånd af sammenhold tilbage. Det virker ikke som om, GL har nogen indflydelse på noget 

mere. 
⋅ Indtrykket er vi har en svag fagforening uden reel indflydelse. 
⋅ Jeg mener, at GL har spilet fallit. De har ingen magt og kan intet gøre for at forbedre min arbejdssitua-

tion. GL bliver blot ved med at råbe op om, at det er vigtigt at tidsregistrere, men det har ingen effekt, 
når man skal diskutere med sin rektor om arbejdsbelastning. 

Vikarer: 

⋅ For dårlige ansættelsesvilkår som årsvikar og uigennemskuelig arbejdstid. GL gør ikke nok for at sikre 
fastansættelse til vikarer og sikre at arbejdstiderne er gennemskuelige. Jeg underviser 5 a-niveau hold, 
og tør ikke sige nej til noget, da jeg på 4. år stadig ikke er fastansat. 

⋅ GL tilgodeser kun de fastansatte og har ikke så meget fokus på de mange årsvikarer og deltidsansatte, 
som forgæves leder efter et fast job i gymnasiesektoren. Der er masser af hjælp til fastansatte, som bli-
ver fyret, men ingen til deltidsansatte, som længe lever i uvished, før vi får afklaring på, om vi bliver 
genansat for næste skoleår, eller om vi skal søge videre. Det kan ikke være rigtigt. Hvorfor er det ikke li-
ge for alle? Det er en usædvanlig hård branche at være i - hvorfor så ikke gøre en større indsats for at få 
fastansat flere? 

Ledere: 

⋅ GL gør meget lidt for dem, der er en del af ledelsen 
⋅ Jeg er ansat som uddannelseschef og må efterhånden erkende, at GL slet ikke synes at arbejde for mine 

interesser. Antallet af GL-arrangementer for mellemledere er nærmest ikke-eksisterende, og jeg er ef-
terhånden ved at være træt af i Gymnasieskolen og andre steder GL-relaterede steder at læse om le-
delsernes manglende ledelseskompetencer og skalten og valten i forhold arbejdstid og overenskomst. 
Det er simpelthen uanstændigt at behandle sine medlemmer på den måde. Hvis ikke der snarest sker 
ændringer, ser jeg mig - modvilligt, men nødsaget - til at skifte til GYMLF under DJØF. Er tiden moden 
til, at GL tager konsekvensen og melder ud, at man kun er en fagforening for undervisere? 

⋅ Jeg er leder og jeg mærker ingen opbakning fra GL til dette hverv. I stort set alle spørgsmål har GL en 
bestemt holdning til hvad der er god ledelse fx hvordan vi skal implementere besparelser eller overens-
komst og dermed ender GL ofte med at gøre mit arbejde sværere end det nødvendigvis burde. 

⋅ Jeg er pædagogisk hf-leder og er derfor ikke med i GL-klubben og resten af ledelsen er blevet Djøfere, 
så jeg føler mig ret isoleret på min arbejdsplads. Jeg blev ekskluderet af GL-klubben, da jeg blev leder. 
Så derfor har jeg overvejet om GL stadig er noget for mig. 

⋅ Jeg er leder og føler mig ofte marginaliseret 
⋅ Er vicerektor… 
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Uddannelsespolitik: 

⋅ Fordi GL ikke holder sig til at varetage medlemmernes interesser, men også blander sig i politik. Og jeg 
er ikke enig i GL's holdninger til fx gymnasiereformen. Derfor føler jeg mig ikke repræsenteret af GL.  

⋅ Fordi GL i min optik fuldstændig svigter den primære opgave, vor sektor har. At gøre et PASSENDE antal 
unge mennesker klar til at tage en videregående uddannelse. Man fokuserer entydigt og navlebesku-
ende på beskæftigelsen i sektoren - og så kan det være lige meget, om man om føje år kan få en elek-
triker eller en VVS-mand på besøg, når noget er galt. Og den totale afvisning af ALT, hvad der bare har 
en snert af adgangsbegrænsning har været decideret pinlig at være vidne til på nettet og i GL-bladet, 
som jeg stort set ikke gider spilde min tid på mere. Kom ind i kampen, GL! 

⋅ GL’s uddannelsespolitiske holdninger 
⋅ Fordi GL, i stedet for at varetage medlemmernes interesser rent arbejdstidsmæssigt og lønmæssigt, har 

brugt energien (og pengene?) på at fremme bestemte politiske holdninger/pædagogiske tiltag. 
⋅ Fordi GL er en politisk organisation med overvejende kulturradikale/venstreorienterede skolepolitiske 

synspunkter og jeg er rigtig træt af den slagside og den mangel på et bredere udsyn, som GL ofte giver 
udtryk for i den offentlige debat. GL var fx dybt sovset ind i den katastrofale 2005-reform! 

HHX/HTX: 

⋅ Tidligere har GL - set med mine øjne - intet gjort for at kæmpe for lige taxameter for HHX og STX. Man 
har åbenbart syntes at det var rimeligt som det var. Nu skal STX måske/formentlig til at afskedige un-
dervisere, og straks vil GL støtte op om disse ved at hæve penge i GL pengefond. For mig at se er GL til 
for undervisere på STX og ikke for undervisere på HHX. Så melder mig formentlig snart ud. Jeg har end-
nu ikke oplevet at få noget for mine månedligt indbetalte penge. 

⋅ Fordi jeg ikke mener, at GL repræsenterer erhvervsgymnasierne i særlig høj grad. Der er en lønmæssig 
skævvridning mellem gymnasierne (STX/HF over for HTX/HHX), som jeg ikke mener, at GL har været 
specielt interesserede i at gøre noget ved. Det virker ofte som om, at GL er en fagforening for STX, og 
det er STX-problemstillinger, der oftest belyses. Det er problematisk, at man ikke har sat fokus på, at 
som gymnasielærer på helt almindelige vilkår, så er en HTX/HHX-livsløn sammenlignet med en STX livs-
løn grundlæggende og fundamentalt mindre. Eksempelvis det manglende fokus på lokalløn i forhold til 
HTX/HHX. Derfor har jeg da tænkt, at det virkede fjollet at betale til en organisation, som egentligt ikke 
repræsenterer mig. Men er solidarisk. 

⋅ Synes ikke mine interesser som htx-lærer bliver repræsenteret og prioriteret 
⋅ Pga manglende interesse og muligheder fra GL's side for at ændre de katastrofale arbejdsvilkår på 

htx!!!! 
Hvad gør I for os? STX'erne har meget bedre arbejdsforhold og får mere i løn. 

⋅ Føler mig ikke ordentligt repræsenteret som hhx-er. Synes GL ofte er for ensidige politisk. 

Økonomisk begrundelse: 

⋅ Det er dyrere end andre fagforeninger og i det hele taget alt for mange penge. 
⋅ Det er vildt dyrt at være medlem! 
⋅ Økonomiske overvejelser 
⋅ Har svært ved at se, hvad jeg får for pengene… 
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⋅ Mener tit at det er spild af penge - utilfreds med min TR på mit arbejde og GL’s manglende gennem-
slagskraft 

⋅ Fordi det er rigtig dyrt for en nyuddannet med små børn og hus og bil og mange udgifter at betale et så 
dyrt medlemskab til en forening, som det kan være svært at få øje på fordelene ved, ærligt talt. 

⋅ Det er dyrt! 
⋅ For at spare penge, er eneforsørger. 

Andet: 

⋅ GL er ganske enkelt for passiv og/eller får ikke tilstrækkeligt igennem ved overenskomstforhandlinger, 
reformer mv. Det der slås op som en sejr af GL er ofte ikke en sejr, men blot et mindre tab end det poli-
tisk udmeldte. Lønnen er ikke prangende, arbejdstiden er stigende og jobsikkerheden, hvis der har væ-
ret nogen, er forsvundet. 

⋅ GL er en udmærket forældreforening, men ikke en udmærket fagforening. Der er for meget rest af 
70'ernes tankegods i GL. Og listerne i hovedbestyrelsen er det svært at tage alvorligt. 
Jeg er udelukkende medlem, fordi jeg er kollektivist og mener, jeg skal forsøge at ændre GL indefra. 
Men der stiller ikke rigtigt nogen op, der vil gøre GL til en rigtig fagforening. Måske giver jeg op. 

⋅ Er dødtræt af GL's rødfascistiske linje. GL skal kæmpe for mine arbejdsforhold i stedet for Enhedslisten 
og Alternativets interesser, hvis jeg skal fortsætte i foreningen. 

⋅ Et eksempel er under forhandlinger af Ny Løn, hvor man på trods af intentionen forhandler efter gamle 
principper, så man stadig kan "sidde" sig til kvalifikationstillæg. Det kan selvfølgelig være, at det er et 
isoleret problem på det enkelte gymnasium, men generelt er min opfattelse (efter at have været med-
lem i 6 år), at GL driver fagforening, som man gjorde i fortiden. 

⋅ Jeg er stor tilhænger af ægte fagforeninger, men havde det ikke været for det "pres" der findes på de 
enkelte skoler for at organisere sig, havde jeg opsagt mit medlemskab for længst, da jeg ikke føler, at 
jeg får varetaget mine interesser. 

⋅ Det er ikke en fagforening, der kæmper for sine medlemmer. Hovedbestyrelsen lukker sig om sig selv 
og virker mest interesseret i en ideologisk kamp (de så ikke følger til døren), mens konsulenter mere er 
på arbejdsgiverens side end på medlemmernes. Hvorfor skulle man betale for det ligefrem? 
 

 

TR’s rolle 
Fra medlemsundersøgelsen i 2010 ved vi, at TR’s rolle på skolen er helt afgørende for holdningen til GL, og 
det bekræfter denne undersøgelse (se under relationer til GL). Af nedenstående tabel ses, at 69% af re-
spondenterne er tilfredse/meget tilfredse med TR’s rolle, hvilket er marginalt bedre end i 2010. 78% er til-
fredse/meget tilfredse med muligheden for at kunne benytte TR i hverdagen, og 67% er tilfredse/meget til-
fredse med TR’s afholdelse af klub-/medlemsmøder. 74% er tilfredse/meget tilfredse med TR’s information 
til medlemmerne. Mindste tilfredshed er der med TR’s forhandlinger med ledelsen om henholdsvis løn 
(51% tilfredse/meget tilfredse), og om arbejdsforhold (54% tilfredse/meget tilfredse). Tilfredsheden er ikke 
større med hensyn til TR’s rolle ift. at skabe sammenhold mellem medlemmerne (51% tilfredse/meget til-
fredse). 
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Et medlem skriver i fritekstsvar: ” Er tilfreds med min TR på skolen. TR er hovedårsagen til, at jeg ikke har 
meldt mig ud af GL på trods af, at jeg er utilfreds med GL som politisk organisation.” 
 

Hvor tilfreds er du med tillidsrepræsen-
tantens (TR) rolle på skolen? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Hverken 
eller 

Util-
freds/meget 

utilfreds 

Ved ikke 

Pct. Pct. Pct. Pct. 

TR’s rolle på skolen/kurset alt i alt 69% 16% 13% 2% 
Din mulighed for at benytte TR i hverda-
gen 78% 13% 7% 3% 

TR’s forhandlinger med ledelsen om løn 51% 23% 18% 8% 
TR’s forhandlinger med ledelsen om ar-
bejdsforhold 54% 19% 19% 7% 

TR’s afholdelse af klubmø-
der/medlemsmøder mv. 67% 18% 8% 6% 

TR’s rolle ift. at skabe sammenhold mel-
lem medlemmerne 51% 26% 16% 7% 

TR’s information til lærerne 74% 13% 10% 4% 
 

Til gengæld er der meget stor forskel på, hvilke respondenter der har hvilke holdninger til TR. Af nedenstå-
ende matrix ses, at det især er på HTX, at tilfredsheden med TR er mindst, skarpt efterfulgt af respondenter 
på HHX. Både på HHX og HTX kan TR være fælles-TR, så det er ikke sikkert, at TR er fra GL, men kan fx være 
fra Djøf eller IDA. 

Generelt i undersøgelsen er mænd mindre tilfredse end kvinderne, men i forhold til TR, er det mændene, 
som er mest tilfredse. Aldersmæssigt er de 50-59årige mest utilfredse, mens 60+-segmentet er mest til-
freds med TR. I 2010-undersøgelsen var det ligeledes de mest erfarne, som var gladest for TR, men denne 
tilfredshed er dog faldet betydeligt fra 93% til 69% ’tilfredse/meget tilfredse’ med TR’s rolle alt i alt på sko-
len. 

Igen tilkendegiver de 20-29årige størst tilfredshed. Dog kan vi af fritekstsvar andre steder i undersøgelsen 
se, at vikarer oplever, at TR ikke varetager deres interesser. 

 

 

TR Alle 20-29år 30-39år 40-49år 50-59år 60-69år Mænd Kvinder STX HHX HTX VUC
TR’s rolle på skolen/kurset alt i alt 69% 87% 73% 69% 65% 69% 75% 64% 71% 60% 62% 73%
Din mulighed for at benytte TR i hverdagen 78% 88% 77% 77% 75% 81% 81% 74% 79% 78% 73% 76%
TR’s forhandlinger med ledelsen om løn 51% 38% 53% 51% 46% 57% 53% 49% 55% 31% 37% 53%
TR’s forhandlinger med ledelsen om 
arbejdsforhold 54% 55% 56% 56% 48% 58% 56% 53% 57% 50% 42% 49%
TR’s afholdelse af klubmøder/medlemsmøder 
mv. 67% 75% 65% 65% 70% 68% 68% 67% 70% 51% 52% 70%
TR’s rolle ift. at skabe sammenhold mellem 
medlemmerne 51% 60% 48% 48% 50% 57% 58% 45% 53% 42% 39% 49%
TR’s information til lærerne 74% 90% 76% 73% 70% 72% 76% 72% 75% 66% 64% 74%
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Arketyper af tillidsrepræsentanter 
I medlemsundersøgelsen fra 2010 blev der opstillet en række arketyper af tillidsrepræsentanter, som blev 
bygget på respondenternes fritekstsvar om deres holdninger til TR’s rolle: ’Den usynlige TR’, ’TR – under le-
delsens tøffel (eller den samarbejdende TR?)’, ’TR – alt for de gamle’ og ’den fantastiske’. 

Svarene i denne undersøgelse fordeler sig tilsvarende i et antal kategorier:  

⋅ TR har ingen indflydelse/magt ift. ledelsen, selv om flere af disse TR omtales positivt 
⋅ TR gør ikke noget (og vurdering af, at andre ikke vil varetage hvervet) 
⋅ Ledelsens mand 
⋅ TR for vennerne 
⋅ Den usynlige TR 
⋅ Respondenter, der er meget tilfreds med TR 

Nedenfor er fritekstsvar samlet i en form for arketyper af TR, men det er vigtigt at holde sig for øje, at der 
sikkert ikke er nogen TR, som passer præcist ind i en arketype. Arketyperne skal mere ses som et oplæg til 
debat og bevidsthed om TR’s rolle. Samtidig er det vigtigt at have for øje, at 69% af medlemmerne er til-
fredse eller meget tilfredse med TR, så selv om de mindre positive svar fylder mest, er der ikke noget, der 
statistisk viser, at disse er dominerende. For den mindre del af medlemmerne, som ikke er tilfreds med TR, er 
det dog af stor betydning, da der er normalt ikke er en anden TR at gå til (medlemmerne kan dog vælge at 
gå direkte til sekretariatet). 

Den magtesløse TR ift. ledelsen 

⋅ Vores TR har fået det svært efter OK13. 
⋅ Vores TR sætter os godt ind i tingene og gør sit arbejde super fint. Vi har dog desværre en ledelse, som 

ikke fungerer ordentligt pt, hvilket gør det svært for vores TR at komme igennem med forskellige ting. 
TR fungerer dog rigtig godt som talsmand for lærerstaben. 

⋅ Meget dygtig og engageret tillidsmand, men han har jo også fået trukket tænderne ud og kan bare sige 
javel når ledelsen dikterer noget nyt. 

⋅ Egentlig er jeg på ingen måder utilfreds med vores tillidsrepræsentant, da han knokler og gør alt hvad 
han kan. Problemet er, at ledelsen nærmest er diktatorisk, og derfor er det meget lidt han i sidste ende 
kan påvirke i forhold til løn og arbejdsforhold. Så når jeg er utilfreds med to punkter, afspejler det ikke 
han arbejde, men nærmest at ledelsen ikke vil høre på ham. 

⋅ TR’s rolle er desværre ikke stor. Ledelsen gør som det passer den - og lytter for lidt. 
⋅ Hun gør, hvad hun kan. Men hun kan intet stille op i forhold til løn og arbejdsforhold. 
⋅ TR kæmper umiddelbart en forgæves kamp imod den hårde økonomiske dikteret kurs. 
⋅ Vores tillidsrepræsentant er fantastisk dygtig og gør et meget stort stykke arbejde. Jeg har intet at ud-

sætte på ham eller for den sags skyld, hans forgænger der også var utrolig dygtig og god til at informe-
re. Når jeg skriver meget utilfreds er det fordi jeg har indtryk af, at han ikke kan komme igennem med 
ret meget og slet ikke forbedringer af løn i forhold til ledelsen. 

⋅ Utilfredsheden går ikke på tillidsmandens udførelse af opgaverne, men på ledelsens tilgang til tillidsre-
præsentanten og den funktion, han udfylder. Ledelsen vil fx ikke lade tillidsmanden deltage i samtaler, 
og det er forekommet flere gange, at tillidsmanden ikke ser ansættelsespapirer inden underskrift. Le-
delsen underminerer forhandlingerne om løn og stiller helt urimelige krav, fx det krav, at hvis man 
overhovedet skulle diskutere tillæg, skulle alle tidligere tillæg opsiges. Det samme gør sig gældende 
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mht. arbejdsforhold, hvor ingen har nogen som helst chance for at vide, hvor meget arbejde der ligger i 
de opgaver, man tildeles. Dette på trods af tillidsrepræsentantens forsøg på at opnå denne viden. 

⋅ Lønnen er ikke til forhandling på vores skole, og den lokale løn bliver stort set ikke givet, og når den gør, 
virker den tilfældig. TR gør, hvad han kan, men ledelsen har kun fået mere magt. Jeg ville foretrække, at 
al løn var centralt bestemt, da jeg ikke opfatter, at den kan gives på en retfærdig måde lokalt alligevel, 
og da det ofte bliver en knap, der kan skrues ned på, hvis der skal spares. 

⋅ TR forhandler jo ikke med ledelsen om løn. Det er ledelsen, der bestemmer, hvem der skal have lokal-
løn. (Heldigvis har vi en samvittighedsfuld ledelse her på stedet.) 

⋅ TR er blevet en meddeler for ledelsen, og en der skal håndhæve/forklare ledelsen underlige meninger 
og beslutninger. 

⋅ Jeg arbejder på en skole, hvor ledelsen er meget konfrontatorisk. Det betyder svære arbejdsvilkår for 
TR. Desuden er sammenhængskraften i lærergruppen ikke helt konsistent. Men generelt arbejder vores 
TR meget ihærdigt, og fungerer som et engagerende element. 

Den uduelige TR 

⋅ Vores TR er ikke til nogen hjælp. De par gange, jeg har haft brug for hjælp, fx i forbindelse med en 
fuldstændig urimelig belastning, inden jeg gik på barsel, har TR bare sagt, at ja, det var urimeligt, 
men så rystet resignerende på hovedet. Det virker ikke som om han er villig til at tage kampene 
med ledelsen. Endvidere fremlægges beslutninger mv på GL-møder på en fuldstændig sort måde. 
Der bruges ekstremt meget sarkasme og tales i metaforer. Man vil bare gerne have klar tale fra sin 
GL-repræsentant. 

⋅ Vag, tager ikke meget initiativ og samler ikke lærergruppen. 
⋅ Arbejdsforholdene (overenskomstmæssige) er uafklarede, og TR gør meget lidt for at søge en afkla-

ring. TR indkalder uhyre sjældent til møder og informerer heller ikke på anden vis. TR er meget 
langsom til at gå ind i sager, der opstår, og man har på fornemmelsen, at hun helst er fri for hen-
vendelser. 

⋅ Jeg oplever ikke, at vores TR varetager vores interesser. Det er ikke ond vilje eller forsømmelse 
(Han ved meget og går til mange møder), men der har været sager, hvor han har været inhabil og 
langt fra den rigtige til at repræsentere lærernes interesser, og vi bliver aldrig informeret om, at der 
fx er lønforhandlinger, og han har ikke styr på, hvem der burde få hvilke lokaltillæg. 

⋅ TR er desværre ikke vidensstærk og er strategisk ret "blind". Måske bare ikke klædt ordentligt på til 
opgaven? Det gør, at hun - og dermed vi - bliver kørt rundt i manegen af ledelsen. Desværre har 
hun formået at dele lærerkollegiet mere end at samle det, ved bla. at pleje egne særinteresser og 
have "darlings" blandt lærere og fag frem for at være hele lærerstabens TR. 

⋅ Jeg er bekymret for, om vores TR er for aggressiv ift. vores ledelse. Jeg har i øvrigt ikke tillid til ham, 
fordi han har fortalt mig ting om andre, der burde være fortrolige. Så jeg forestiller mig, at han kan 
gøre det samme til andre om mig. 

⋅ TR er ikke en tillidsvækkende person. TR går over stregen ift. at bebrejde yngre kolleger at de ikke 
deltager i GL-møder pga. børneafhentning; sexistiske bemærkninger; bebrejdelser af at pædagogi-
kumkandidater finder pædagogikum hårdt (da det var 'meget hårdere' i TR's tid) osv. TR er derfor 
en TR, mange kolleger mangler tillid til. 

⋅ Vores TR er nyvalgt, så han har meget at lære osv., så man kan ikke helt forvente alverden endnu, 
men kan ind i mellem næsten føle at han mere er ledelsens mand end vores. Og så skal han i TR-
sammenhænge lade være med at joke, småmobbe, være morsom etc. Det er en dum og usaglig 
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måde at omgås folk på uanset om han synes deres problemer er for små, usaglige, umulige at gøre 
noget ved eller… 
 

Ledelsens mand 

⋅ Vores TR virker til at have ledelsens interesse mere end vores. 
⋅ TR er i høj grad ledelsens mand. 
⋅ Vores TR er ganske overflødig - den generelle opfattelse er, at han ikke er til at stole på, og at han 

er ledelsens lakaj. 
⋅ Min TR ser sig selv mere som ledelsens sparringspartner end som kollegernes repræsentant. Når 

kollegerne er utilfredse med arbejdsforholdene, hvilket de ofte er, ser han det som sin opgave at 
dæmpe utilfredsheden ved at undgå møder med den begrundelse, at disse kunne skade hans gode 
forhold til ledelsen. 

⋅ TR er alt for villig til at indgå kompromis med rektor, som kommer til at få sin politik igennem. Der 
er en passiv lærerflok, som ikke vover at stå op mod rektor, så det betyder at vi er sat uden for ind-
flydelse i praksis. 

⋅ Det er mit indtryk, at TR er lidt for forstående over for ledelsen. Vi burde yde mere modspil, når vi 
er utilfredse med noget. 

⋅ TR er kommet alt for tæt på ledelsen - og alt for fjernt fra medlemmer = de menige undervisere. 
⋅ TR er ikke længere en, der samler os, eller en man kommer til. Snarere en, der videreformidler, det 

ledelsen vil have, vi skal vide. 
⋅ Jeg føler ofte, at vores TR først og fremmest er ledelsens mand (kvinde!) - og dernæst DJØF'ernes. 

GL'erne er nederst i hierarkiet. 
⋅ Jeg opfatter TR som en konfliktsky ledelsens-mand. TR tager ikke selvstændigt initiativ til noget. TR 

er ikke i stand til at hjælpe mig, hvis jeg har problemer. Der er sat for få timer af til TR. TR er ikke i 
stand til at kommunikere.  
 

Vennernes TR 

⋅ Nogle TR er ikke repræsentative for hele lærerkollegiet, og kigger derfor kun på interesser for en lil-
le del af lærerkollegiet (i vores tilfælde surstrålerne). Derudover opildner vores TR til splid fremfor 
samarbejde mellem lærere og ledelse. (P.S. Jeg kan personligt godt lide vores TR, men som TR er 
der mangler, og jeg oplever flere kolleger, der nævner ovenstående problemer). 

⋅ Fører sin og sine nærmeste kollegers sag fremfor hele lærerværelset. 
⋅ Jeg oplever, at min TR har en gruppe 'venne-lærere' omkring sig, og det er deres forhold og hold-

ninger, der føres videre. Det handler meget om egeninteresse frem for at skabe et sammenhold og 
fællesskab mellem alle medlemmerne. Af og til har jeg indtryk af, at TR og suppleanten går efter at 
være en del af ledelsen frem for at være lærernes talerør. Vigtige områder som arbejdsbelastning, 
skæv arbejdsbelastning, mobning og stress er den enkeltes problem. 

⋅ TR er ikke god til at tale alles sag og fokuserer på det, der er vigtigt for ham ikke for os alle. 
⋅ TR er ikke synlig i min hverdag; som vikar føler jeg ikke, at mine interesser eller forhold har det sto-

re fokus. 
⋅ Svag. Meler sin egen aldersgruppes kage. 
⋅ TR har været mere interesseret i at varetage andre gruppers interesse end den, som jeg har været i. 
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Den usynlige TR 

⋅ Vores tillidsmand på skolen er meget usynlig og meget lidt aktiv, men desværre er der ikke andre 
på skolen der har lyst til at være tillidsmand. 

⋅ Jeg ved ikke om TR har for travlt. 
TR er ikke proaktiv - i en række situationer er der ingen reaktion fra TR (og i fald der er sker det of-
test på foranledning af medlemmerne) 

⋅ TR er for svag ift. ledelsen og hele tiden bagud. Mange finder svar uden om TR. 
⋅ TR har været meget anonym. Jeg har især manglet engagement fra TR overfor nye kollegaer og års-

vikarer (som jeg selv er). Jeg mener, at vi har brug for ekstra vejledning, da vi ved meget lidt om 
gymnasieverdenen, samtidig med, at vi har de absolut (mener jer) dårligste vilkår. Nutidens dagle-
jere - for et år - uden jobsikkerhed, mulighed for lønforhandling osv. 

⋅ TR kan godt virke anonym i hverdagen. På den anden side er vedkommende parat, hvis det skulle 
brænde på. 

⋅ Han er svær at tale med og er virkelig dårlig til at informere lærerne. TR-arbejdet er brandslukning, 
og han opleves som værende uengageret i lærernes problemer. Han har udtalt, at nogle lærere 
jamrer i stedet for at gå i dialog. 

⋅ Min primære TR er ikke ret synlig og ikke specielt klar i mælet mht. information eller anbefalinger 
til medlemmerne. Til gengæld er arbejdspladsen generelt yderst velfungerende, og jeg formoder at 
TR har en stor del af æren for det - men det er svært at vide. 

Den fantastiske TR 

⋅ Jeg synes, at vores TR gør et fantastisk stykke arbejde. Jeg ved, at jeg altid kan gå til ham med 
spørgsmål. Han tager alle henvendelser seriøst og søger løsninger. 

⋅ Han er et MENNESKE med et stort engagement og sikre holdninger. 
⋅ Vores TR er ung, ny og meget engageret. TR er god til at kommunikere med lærerkollegiet og ledel-

sen. 
⋅ Vi har to TR på den skole, jeg er ansat. De er meget engagerede, og aktive. 
⋅ TR og TR-suppleant udfører et umenneskeligt stort og stressende, men FLOT arbejde, specielt i de 

sidste 3-4 år. 
⋅ På vores skole har vi en gl. ræv af en TR - det giver tryghed og en stor mængde forudsigelighed, da 

konflikter ER løst tidligere, så skulle der opstå nye, finder man helt sikkert en løsning, der stiller alle 
tilfredse. Så godt som man nu kan i den nuværende situation. 

⋅ TR er god til de taktiske småslag med ledelsen, men TR er HELT UUNDVÆRLIG for at opnå langsig-
tede strategiske mål. Uden TR ville skolen midler i højere grad været brugt til prestige-byggeri, og vi 
ikke have haft en solidarisk løndannelse, så alle lærere kommer op på samme slutløn. Det betyder 
UTROLIG MEGET for et godt samarbejdsklima, at det ikke bare er de unge alfa-hanner og -hunner, 
der fører sig frem og løber med det hele. Det er ofte de gamle arbejdsheste, der får de svage elever 
igennem, laver idrætsdage og udvekslingsophold. 

⋅ Ud over at varetage sin rolle som TR rigtig godt, så er vores TR også en meget vellidt og skøn kolle-
ga, der gør det nemt for selv nye at ville søge råd hos ham. Han møder desværre en mur hos ledel-
sen, der ikke er nemme at forhandle med, og det har været helt tydeligt at han har knoklet hele 
året, for at forhandle med ledelsen om de beslutninger, de træffer. 
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⋅ Vi har en ekstremt dygtig TR på min skole! 
⋅ Det er en super god TR, vi har! 
⋅ Meget synlig, opmærksom på kollegaer, viser omsorg, en man trygt kan gå til med alt man har brug 

for at snakke om, holder os hele tiden ajour med hvad der rør sig. 
⋅ Vi har en superskarp TR. 
⋅ Min TR gennemgik min lønseddel, fandt en fejl og den blev rettet. Meget tilfreds! Men min TR’s ar-

bejde er netop godt, fordi der er et godt samarbejde mellem ledelse og TR, så credit synes jeg ikke 
kan gå til TR alene.  

⋅ Min TR er en meget kompetent, velkommunikerende person, som udgør et meget fint bindeled 
mellem ledelse og lærergruppe. 

⋅ TR er en samlende person, som man ikke kan blive sur på. 

Uden for kategori 

En række svar falder ikke ind under kategorierne ovenfor, men er medtaget, fordi de viser andre sider, som 
flere medlemmer har angivet: 

⋅ Jeg synes, at TR er for negativ og aggressiv. 
Vi skal samarbejde med skolens ledelse - ikke have et fjendtligt forhold! Det er jo ikke ledelsens 
skyld, at vi har den overenskomst vi har :-( 

⋅ Klubmøder er altid små 'faglige møder' hvor vi forholder os til noget, der alligevel ligger langt væk 
fra vores indflydelse. Mest en slags oplysning om, hvordan det står til...  
Jeg savner nogle sociale arrangementer, hvor vi som lærere kan føle et fællesskab - en fagforening. 

⋅ TR skaber mere ballade/oprørsstemning, end det er nødvendigt. 
⋅ TR gør et stort stykke arbejde på skolen, men når holdningen fra GL er at der ikke kan gøres noget 

ved arbejdsforholdene, og at de ikke vil gå ind i selv oplagte sager, så kan jeg umulig se, at TR har 
meget spillerum og legitimitet på arbejdspladsen. 

⋅ TR står alt for svagt overfor ledelsen, men det kræver også opbakning fra GL i form af centralbe-
stemte regler og retningslinjer. 

⋅ Vores skole består af to afdelinger, så det kan være svært for TR at skabe et stærkt fællesskab (det 
oplevede vi ved nedskæringerne + fyringer i december).  
Nogle kolleger lader heller ikke til at have den store tillid til vores TR. Måske fordi de ikke ser TR så 
ofte i hverdagen (pga. de to afdelinger).  
TR gør et kæmpe arbejde for skolen, men bliver ikke anerkendt nok for dette af vores kolleger (sær-
lig ift. forhandlinger med vores ledelse, der kan være hård ar forhandle med). 

⋅ Min TR kan ikke tale med ledelsen - det giver flere problemer. TR kan ikke forstå at penge IKKE vok-
ser på træerne. Mener, at TR giver flere problemer end han hjælper - og jeg er ikke den eneste der 
har det sådan på min arbejdsplads. Desværre, virker det som om at der ikke er andre der kan/vil 
gøre det. 

⋅ Utilfredsheden gælder ikke TR's rolle og formidling, - det er indholdet og retningslinjerne fra 
det overordnede GL, som er utilfredsstillende. 

⋅ Det virker til, at TR-rollen udvandes, da det hele tiden hedder sig, at ikke-medlemmer også skal ser-
viceres, ergo, hvorfor betale for sit medlemskab når det ikke indebærer fordele vs. ikke at være 
medlem. 

⋅ Vi har slet ikke en rigtig TR. Vores interesser skal forestille at blive varetaget af en DJØF'er fra sø-
sterafdelingen, og det fungerer meget dårligt. 
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⋅ Han har det svært med en ældre lærergruppe, som ikke vil tænke nyt og ledelsen, som kun lytter til 
sig selv. 

⋅ TR var blevet TR ud fra sin personlige interesse i at gøre karriere i ledelsen - hvilket lykkedes. 
⋅ Tillidsrepræsentanten repræsenterer ikke flertallet. 

 

Fællesskab på skolen 
I undersøgelsen blev der stillet spørgsmålet ”Har der på din skole været et forhold, som var så vigtigt for dig 
og dine kolleger, at I stod sammen for at få rettet op (fx løn, arbejdstid, merarbejde, ledelsens adfærd, ar-
bejdsmiljø, undervisning, ytringsfrihed eller lignende)?” 

Spørgsmålet blev stillet for at få et fingerpeg ift. hovedbestyrelsens intention om, at GL også skal være en 
organiserende fagforening. Svarkategorierne kunne ikke være helt stringente, men giver dog et billede af, 
hvordan respondenterne opfatter situationen på skolen.  

Der er ingen tvivl om, at det hos flere opleves som et behov: ”Vi har haft en del afskedigelser i efteråret og 
det var en svær tid. Det er for alle medlemmer et stort problem at miste sit arbejde. Her er det vigtigt at GL, 
tillidsmand og kollegaer støtter op.” 

Har der på din skole været et forhold, som var så vigtigt for 
dig og dine kolleger, at I stod sammen for at få rettet op (fx 
løn, arbejdstid, merarbejde, ledelsens adfærd, arbejdsmiljø, 
undervisning, ytringsfrihed eller lignende)? 

Pct. 

Ja - og det var nødvendigt, at vi brugte vores kollektive 
styrke 28% 

Ja - men vi fik ikke problemet løst 30% 
Ja - men vi var ikke mange nok til at løfte opgaven 9% 
Det var TR, som løftede opgaven på vegne af medlem-
merne 22% 

Nej 24% 
Nej - og hvis der var et problem, ville vi ikke løse det kol-
lektivt 5% 

Nej - og hvis jeg oplevede, det var et problem, ville jeg 
selv gå til ledelsen 6% 

Notér andet: 12% 
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Der var mulighed for at notere andet end de angivne svarkategorier, hvilket har givet en række fritekstsvar, 
som peger i forskellige retninger: 

 
En række udsagn peger i retning af manglende fællesskab/solidaritet: 

⋅ Jeg synes ikke, vi står sammen på vores skole. Der er modstridende interesser, og mange indtager 
en lad-os-nu-se-holdning. Selv skal jeg ikke have noget klinket; har været til kammeratlig samtale 
med nærmeste leder, fordi jeg var negativ på et time-fagfordelingsmøde. Jeg har familie og huslån 
at betale af på, og jobbene hænger ikke på træerne i udkantsområderne. 

 
⋅ Vi er ikke enige om noget som helst, og kommer bl.a. derfor ikke igennem med noget. 

 
⋅ Tror ikke, det er muligt, at få alle til at stå sammen, dertil er lærerkollegiet for splittet. 

 
⋅ Alle rammes, så solidariteten er lav. 

 
⋅ Kollegerne ofte indbyrdes uenige, og det er svært at danne fælles front. 

 
⋅ Et problem hos os er sammenholdet i lærerkollegiet. Der er ikke den store solidaritet må man kon-

statere. 
 

⋅ En anden forklaring kan være: ”Jeg tror vi giver lidt op på forhånd... 
 
Det kan lade sig gøre med gensidig respekt:  
 

⋅ Jeg har ikke en fornemmelse i retning af, at vi har kriser - de generelle arbejdsvilkår osv. håndteres i 
ro og orden. Ikke fordi alle er enige, men fordi vi kan tale om konflikterne. I gensidig respekt. 

⋅ Spørgsmålet er lidt svært at svare på, for på min skole er der ikke et modsætningsforhold mellem 
ledelse og ansatte/TR. Vi arbejder sammen i tillid til at vi har de samme mål. 

⋅ På min skole er der tradition for en høj grad af medarbejderinddragelse. Så problemerne løses eller 
forsøges løst igennem samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og lærere. 

⋅ Vi har ikke kunnet stå sammen om at få højere løn, selvom rigtig mange klager over lønnen på læ-
rerværelset, i medarbejdertrivselsundersøgelser osv. Vores leder adresserer problemet grinende 
ved at sige: "Ja, og så vil I gerne have mere i løn." - og så går han videre med noget andet. Det er et 
problem, at vores løn (uudbetalte) bruges til at bygge for. Men jeg ville ønske at vi kunne stå sam-
men. Ledelsen på vores skole er stærk - og flere lærere frygter konflikter med rektor. 

⋅ GL kom også og deltog i møder på skolen. Problemerne er dog stadig ikke løst. 
⋅ Ja mange, mange problemer. Gid vi kunne stå sammen men svært, når kolleger ikke tør overfor le-

delsen og TR er svag. Intet bliver løst her og der er stor frygt for fremtiden. 
⋅ Tillidsmanden appellerer om sammenhold, men da vi er for få GL-medlemmer er det relativt svært 

at opnå. 
⋅ Der er dårligt sammenhold i lærerkollegiet. Jeg kontakter selv ledelsen, hvis jeg er bekymret over 

arbejdsforhold, jeg observerer hos min kollegaer eller som jeg selv oplever. 
 
Når fællesskabet opleves som en sejr:  

⋅ Da rektor varslede en reduktion forberedelsen pr. 45 min efter OK 13 120 min til 105, fik vi bespa-
relsen halveret til 112,5 min. Det var en stor sejr.  
Ang. arbejdsmiljø, har vi med kollektivt pres fået eksterne konsulenter til at følge op på en Ennova-
undersøgelse, hvilket synliggjorde, at rektors skideballer gave dårligt arbejdsmiljø. Det hjalp faktisk. 
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⋅ Vi er i færd med at løse problemet kollektivt. 

 
⋅ Et eksempel på, at kernemedarbejdere presser sammen: Et tiltag fra ledelsen blev landet i en mere 

moderat udgave gennem pres og samtaler fra enkelte kernemedarbejdere, herunder TR. Men det 
var ikke GL-klubben der leverede det, som ledelsen så endelig endte ud med. 

 
 
Oplevelsen af individualitet: ”Efter OK 13 er der ikke noget kollektiv, kun individuelle "aftaler" med ledel-
sen.” 
 
De stærke vinder: ”Kollegerne står ikke samme og de stærke får løst deres problemer ved at gå til ledelsen.” 
 
Et eksempel på at kollektivet har undgået afskedigelser: ”Igennem dette skoleår, hvor ledelsen har raslet 
med sablerne, har alle lærere stået sammen om at ville bevare flest mulige ansættelser og altså spare på alt 
andet end lærere - heldigvis er ingen blevet fyret, men ledelsens prioriteter har bestemt ikke været de 
samme.” 
 
Er der et generationsproblem? ”Det vrimler med nyuddannede lærere på min skole, og det virker som om 
deres prioritet først og fremmest er jobsikkerhed. De søger først og fremmest at være i kridthuset hos le-
delsen. De fleste synes ikke at have nogen som helst faglig bevidsthed, desværre.” 
 
Et udsagn, som adresserer problematikken: ”Nogle problemer føler jeg at det er bedst selv at gå til ledelsen 
med, så de ikke føler en meget stor modstand imod sig og går i forsvarsposition. Andre er det bedst at løse 
kollektivt. Jeg føler at vi står meget sammen som kolleger på vores skole, hvilket nok er en stor udfordring 
for ledelsen og en enorm tryghed for os og faktisk nok det, der gør at vi alle sammen er så glade for vores 
arbejdsplads. Jeg synes at de nye arbejdstidsregler udfordrer vores sammenhold på mange måder og 
egentlig truer med at ødelægge, det som vores skole bygger på. Nemlig dygtige, engagerede lærer, der ikke 
konkurrerer indbyrdes, men hjælper hinanden.” 
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GL’s medier og synlighed 

Gymnasieskolens platforme 
56% af respondenterne er tilfredse/meget tilfredse med Gymnasieskolen/gymnasieskolen.dk, mens en 
fjerdedel svarer hverken eller, mens 18% er utilfreds/meget utilfreds med bladet/websitet. De yngste 
medlemmer er mest tilfredse (77%). Kvinderne (63%) er mere tilfredse end mændene (47%). 
 

 

Figuren viser antallet af tilfredse/meget tilfredse med Gymnasieskolen, 
opdelt på alder, køn og skoleform. Blandt de 20-29årige er 77% tilfredse, 
mens mænd generelt er mindst tilfredse. 47% mænd angiver tilfredshed 
med gymnasieskolen/gymnasieskolen.dk. 
 

Der er pæn spredning ift. hvad medlemmerne helst vil læse i Gymnasieskolen/på gymnasieskolen.dk. Ud-
dannelsespolitisk stof ønsker flest at læse (77%), efterfulgt af artikler om arbejdstid (71%) og fagpolitisk stof 
(69%). 

 
Medlemsbladet Gymnasieskolen/gymnasieskolen.dk: 
Hvilke historier/temaer/informationer vil du helst læse? 

Pct. 

Fagpolitisk stof om løn- og ansættelsesvilkår 69% 
Artikler om arbejdstid, fx hvordan man fx håndterer 
merarbejde på andre skoler 71% 

Artikler om uddannelsespolitisk stof, fx om gymnasiere-
form 77% 

Artikler om, hvad man gør på andre skoler 57% 
Artikler om dit eget fag 43% 
Artikler om arbejdsmiljø 45% 
Artikler om pædagogiske metoder 50% 
Artikler om arbejdsmarkedsforhold 23% 
Artikler med 'news you can use' (tips og tricks) 37% 
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Artikler om GL's arbejde 29% 
Interviews med andre lærere 34% 
Formandens kommentar 'GL Mener' 28% 
Blogs og debatindlæg 23% 
Boganmeldelser 33% 
Notér andet: 7% 
 

I feltet, hvor der er mulighed for at angive andre ønsker end de angivne valgforslag, er der en række kom-
mentarer. 

 

En række udsagn omhandler vin (selv om det er et par år siden vinanmeldelserne udgik af bladet). Ud-
over at vise holdninger til vinanmeldelser viser udsagnene de forskellige holdninger og ønsker til bladet: 

⋅ Vinanmeldelser m.v. er helt ved siden af - det er ikke relevant i et fagblad 
⋅ Noget mere om vin. 
⋅ Ikke vinanmeldelser - har stadig ikke fundet ud hvorfor de er i mit fagblad 
⋅ Vinanmeldelser 
⋅ Jeg er i hvert fald ualmindelig træt af vinbedømmelser - det er jo ikke et ugeblad 
⋅ Mangler vinanmeldelsen 
⋅ Ud med vinanmeldelser - spild af plads. 

 
Syv angiver, at de ikke læser bladet. Den ene skriver: ”Læser ikke bladet mere for bliver så gal på GL. 
Overvejer at melde mig ud for at få en lille lønstigning”. En anden skriver: ”Jeg orker ikke at læse bladet, 
enten er det brok vi ikke kan gøre noget ved, men bare bekræfte hinanden i at det er blevet et lortejob el-
ler også er det lalleglade historier om fx hvor godt AT er.” 
 
Flere angiver, at man kunne spare det trykte blad og alene agere via nettet og nyhedsbreve. 
 
Flere angiver, at man gerne vil have mere kritiske artikler. En skriver ”Bladet har en udmærket bredde. 
Generelt savner jeg kant på de kritiske artikler. Jeg forstår godt det journalistiske princip, men i virkelig-
hedens verden ender det ikke altid godt.” 
Blandt de positive udsagn finder man bl.a.: ” Jeg læser med glæde langt det meste.” 
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Ønsker til indhold:  

⋅ Kanoner som Ziehe og Hargreaves, A., men også hjemlige som Peter Kemp og Steen Beck. Heller én 
stor dinosaur end 10 salamandre! 

⋅ Fortæl om hverdagens udfordringer, og gerne om hvordan man klarer et stort arbejdspres 
⋅ Nekrologer 
⋅ Hjælp/inspiration til studierejser 
⋅ Jeg savner interessante artikler om faglige temaer, som ikke er pakket ind i tyk sovs af pædagogiske 

metoder. Det kan godt være pædagogik er interessant, men jeg så gerne at mit fagblad også var 
fagligt interessant uden at være fagnørdet og fagindforstået. 

 
Der er ikke klare linjer i ønsker eller kommentarer. En skriver: ”Svært at sætte kryds - det hele har 
jo relevans,” og det er måske dækkende for en del medlemmer. 
 
For flere medlemmer er det en generel holdning til GL, der viser sig ift. Gymnasieskolen. Et udsagn lyder fx: 
”Der er ikke noget med de journalistiske kriterier for medlemsbladets redaktionelle vægtning. Problemet er 
organisationens holdninger til emner og GL’s alibiforsvar for sig selv og de ringe resultater, der er opnået. 
Fx sidste år, hvor man meldte ud med stolthed, at kan havde "sikret reallønnen", når det var tydeligt, at det 
i praksis var det modsatte, der var tilfældet.” 

Der er endvidere en række udsagn, som rummer en del vrede: 
⋅ Jeg er træt af bladets falden på halen for nye undervisningsformer og tiltag i andre lande. Vær kon-

kret i forhold til DK, og lad være med at beskrive urealistisk tidsforbrugende initiativer, når tid er en 
mangelvare og forberedelsestiden er under pres. 

⋅ Jeg gider IKKE læse artikler der kunne være skrevet af UVM om hvor meget vi bør tage os sammen 
på de og de punkter. Det er alt for ofte den vinkel GL bladet kører: De frelste der prædiker for rak-
ket. 

Læsning af GL’s informationsmaterialer 
GL har de senere år udgivet en række informationsmaterialer på tryk for at hjælpe medlemmernes og TR’s 
mulighed for at tage en række drøftelser lokalt, bl.a. om arbejdstid og løn. For at vurdere om denne indsats 
giver mening, er der spurgt meget konkret til disse tryksager. Svarene tyder på, at der er langt flere, som ik-
ke har set pjecerne, end der har læst eller skimmet materialerne. Til gengæld angiver 45% af respondenter-
ne, at de læser nyhedsmails, og 38%, at de skimmer mails. 

 
Har du læst:  Ja Skimmet Har set den, 

men ikke læst 
den 

Den har jeg ik-
ke set 

Pct. Pct. Pct. Pct. 

Pjecen: Styr på tiden (udkom marts 2015) 21% 28% 14% 35% 
Pjecen: Styr på lønnen (udkom marts 2016) 17% 22% 15% 44% 
Pjecen: Styr på aftalerne (udkom april 2016) 11% 15% 15% 56% 
Postkort om at GL har særlige aktiviteter for med-
lemmer, der bliver afskediget (feb. 2016) 14% 14% 15% 52% 

Nyhedsmails fra GL (kommer ad hoc, når GL ser et be-
hov) 45% 38% 7% 7% 
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Kalenderen 

GL har siden slutningen af 1980’erne udgivet en medlemskalender, og der er i de senere år flere gange un-
dersøgt, om det fortsat giver mening at udsende en kalender på tryk. Denne undersøgelse viser, at 41% af 
respondenterne fortsat benytter kalenderen. 

Bruger du GL's medlemskalender?  
(papirkalender med spiralryg) 

Pct. 

Ja 41% 
Nej 59% 
 

61% af de, der bruger kalenderen, er kvinder. 

 

Om GL’s synlighed og kendskab til GL på sociale medier 
Medlemsundersøgelsen i 2010 viste, at flere medlemmer vurderede, at GL var for usynlig i medierne, selv 
om der løbende sendes debatindlæg til de trykte aviser, ligesom formanden løbende udtaler sig i redaktio-
nelle artikler. Udviklingen er, at færre og færre læser trykte aviser, ligesom GL er nødt til at sprede sin ind-
sats ift. spalteplads i de forskellige medier. Hvis et medlem læser én avis, vil medlemmet typisk kun se hver 
5. eller 6. indlæg fra GL. 

I de seneste par år er indsatsen på de sociale medier derfor øget. På Facebook har GL facebooksiden ’Gym-
nasielærer’, som redaktionen på Gymnasieskolen og sekretariatets kommunikationsafdeling sammen føder 
ind til. Siden bliver mere og mere besøgt, og indlæggene bliver pænt spredt og anerkendt.  

Tilsvarende benytter GL Twitter, hvor der arbejdes med to profiler. 

For at vurdere indsatsen på de sociale medier og vurdere medlemmernes kendskab til GL’s aktivitet på de 
sociale medier, er respondenterne blevet bedt om at forholde sig hertil ift. at se samlet på GL’s synlighed. 

En tredjedel er tilfredse/meget tilfredse med GL’s synlighed. I gennemsnit er det kun hver fjerde respon-
dent, der har kendskab til GL’s aktivitet på Facebook, mens det kun er 3%, der har kendskab til GL’s indsats 
på Twitter, som er det medie, hvor der er mest direkte mulighed for at påvirke politikerne direkte. 

Af afsnittet GL’s fremtidige prioriteringer fremgår det, at der fortsat er et stort ønske blandt respondenter-
ne om, at GL er mere synlig. 
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GL’s fremtidige prioriteringer 
Medlemmerne blev i undersøgelsen spurgt om: ”Hvad er det vigtigste, GL skal prioritere i fremtiden?”  

Det er der kommet rigtig mange svar på. Det er det fritekstspørgsmål, flest respondenter har udfyldt. 
Ordskyen her giver et billede af, hvad respondenterne har lagt vægt på. 
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GL's synlighed og kendskab til SoMe 

GL's synlighed i pressen, på sociale medier m.v. 

Jeg har kendskab til GL's facebookside 'Gymnasielærer' 

Hvis GL havde en facebookgruppe for medlemmer, ville jeg benytte den  

Jeg har kendskab til GL's og formandens profil på Twitter 
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’Løn og arbejdstid’, ’arbejdsforhold’, ’arbejdsvilkår’ er udtryk for, at det er det, absolut flest respondenter 
nævner, GL skal prioritere i fremtiden. Der er så en variation i, hvordan respondenterne mener, dette skal 
gøres - derfor er udsagn og løn og arbejdsvilkår emneopdelt nedenfor. Støtten til TR er der også mange re-
spondenter, der har fokus på. 

Mange respondenter skriver, at GL også skal varetage sektoren uddannelsespolitisk, mens nogle mener, at 
GL ikke skal forholde sig uddannelsespolitisk. Nogle respondenter angiver, at det er vigtigt, at GL fortæller 
offentligheden og politikerne, at gymnasielærere udfylder et betydende job for samfundet ved at uddanne 
de unge. Herudover er der en række respondenter, der giver udtryk for, at det er GL’s opgave at sikre soli-
daritet, gå imod NPM og arbejde mod nedskæringer. Flere respondenter finder, at GL skal være bedre til at 
have fokus på de erhvervsgymnasiale uddannelser. 

 

Løn og arbejdsvilkår 
Brede udsagn 

⋅ Løn, arbejdspres og ledighed/sygdom. Det er de elementære ting for et presset marked, som kom-
mer til at ramme os gymnasielærere nu hvor alle skal spare 8% og ledelserne rundt omkring skal 
skære ned. 

⋅ Bedre fair arbejdsvilkår med plads til forberedelse, faglig fordybelse og tid til eleverne. Eleverne er 
gennem tiden blevet mere krævende og har brug for mere individuel nærvær, men det har vi ikke 
tid til. GL skal også have fokus på løn. GL skal gå efter flere central bestemte aftaler, så alt er ikke så 
tilfældigt fra skole til skole. Lige nu er der så stor forskel. Og GL skal huske HHX og de øvrige gymna-
siale uddannelser. Og GL skal hjælpe med at skabe respekt om jobbet i samfundet og forsvare os i 
medierne. Vi kan ikke levere kvalitet, når vi skal løbe så stærkt.    

⋅ Arbejdstiden skal kvalitetsforbedres. Vi registrerer arbejdstiden (kvantitet), men ingen snakker om 
de kvalitative krav, arbejdet medfører. Det er jo disse krav og forventninger, uden vi rigtig har ind-
flydelse på det, der er stressfremkaldende. Det der i 80-90'erne skabte aktivitet og trivsel i gymna-
sieskolen er nu vendt til belastning og stress. Ildsjæle brænder ud. Og det er den problematik, GL 
bør satse 100% på at kvalitetssikre. Så stress bliver vendt til aktivitet. 

⋅ Afskaffelse af (især) 2013-overenskomstens forringelser af lærernes rettigheder og indflydelse. 
Genindførelse af faste normer for aflønning af undervisning, opgaveretning, eksamen osv.. Og - da 
disse ønsker nok er ret urealistiske - at afbøde de negative virkninger mest muligt gennem styrkelse 
af de lokale forhandlinger om løn og arbejdstid gennem tillidsmanden. 

⋅ Sikkerhed i ansættelse 
⋅ Sammenhæng mellem ansvar, arbejdspres og løn. Hvis jeg skal løbe stærkere, vil jeg også belønnes 

økonomisk... Som i det private 
⋅ Arbejdstid. OK13 er en katastrofe især kombineret med besparelserne. Det forringer vores forbere-

delse og dermed vores undervisning. Det er demotiverende. 
⋅ Kun en ting: medlemmernes løn- og arbejdsforhold. Og absolut intet om pædagogik. 
⋅ Arbejdstiden og respekten om jobbet. 
⋅ Modernisere fagforeningen og erkende, at alle ikke er ens, og at alle ikke trives med de samme ar-

bejdsvilkår. 
⋅ Ordentlige forhold for medlemmerne, så vi i stedet kan koncentrere os om vores vigtige opgave: at 

uddanne fremtidens unge. 
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⋅ - Gymnasielæreres arbejdsvilkår (sikkerhed i ansættelsen, fleksibel arbejdstid, autonomi i den fagli-
ge og pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen) 
- Lønudvikling (lønnen skal følge det akademiske lønniveau) 
- Centrale aftaler (så lidt som muligt lagt ud til lokale forhandlinger) 
- GL skal arbejde for at få standset de planlagte årlige 2%-besparelser 

⋅ Rette op på OK13 - Det er absurd at en normperiode er på et helt år. Manglende arbejdstid i fx ek-
samensperioden er et arbejdsgiverproblem. Det er urimeligt at det betyder at lærerne skal pålæg-
ges overtid i resten af året fordi arbejdsgiver ikke kan finde arbejdsopgaver i en periode. Spidsbe-
lastning bør ikke defineres som de uger med undervisning! 
"Dimensionering vejen ud fra gennemsnits belastning!" - er et godt billede på det problemet med 
for lang normperiode.    

⋅ Vigtig at fastholde hvad der er tilbage af centralforhandlinger. Rådgivning i forhold til lokale for-
handlinger og personsager. Være medskaber af solidaritet blandt landets gymnasielærer. 

⋅ Arbejdsvilkår for naturvidenskabelige og matematik kandidater, så der kan tiltrækkes kvalificerede 
lærere til sektoren i disse fagområder. Man vil være nødt til at lave forskel på faggrupper. I disse år 
forringes mat-nat-lærernes forhold ekstra meget. [Modsat er der udsagn om at fjerne fagtillægge-
ne]. 

⋅ Balance mellem forberedelsestid og undervisningstid. At vi ikke kommer til at løbe hurtigere og 
hurtigere hvert skoleår. 

⋅ GL må gerne gøre opmærksom på de uhensigtsmæssige arbejdsvilkår, sidste overenskomst har af-
stedkommet. Man må godt slå et slag for, at gymnasielærerjobbet er et kald. Vi er på vej ind i en 
lønmodtagerbevidsthed. 

Løn 

⋅ Lige løn for lige arbejde, så der ikke sker løndumping og nogle lærere skal arbejde dobbelt for den 
samme løn. Gennemsigtighed i arbejdsfordelingen. Arbejdsakkorder. Fokus på kerneydelsen. 

⋅ Gode løn- og arbejdsforhold for medlemmerne samt bidrage til gode pensionsordninger. 
⋅ Højere løn. 
⋅ Løn og arbejdsvilkår. Hvis nogen arbejder mere end andre, underviser flere hold, skal de da have 

bedre løn. Det er håbløst, at man skal have meget i løn, bare fordi man er gammel. Gammel er ikke 
nødvendigvis det samme som god. 

⋅ Løn - mulighed for unge lærere kan belønnes for at gøre noget "ekstra". 
⋅ Løn og arbejdstid skal hænge sammen. Jeg gider godt tage lidt ekstra, men jeg vil have mere i løn 

for det end de kolleger, som ikke kan tage så mange hold. 
⋅ Løn, så gymnasielærerjobbet ikke bliver et lavstatusjob. 
⋅ At arbejde for gode arbejdsforhold samt at der fortsat står respekt om det at være gymnasielærer. 

Lønstigninger er for mig mindre vigtige end at der samlet set er tilstrækkelig tid til at udføre opga-
verne ordentligt. 

Arbejdsmiljø 

⋅ Arbejdsmiljø. Hvordan undgås stress?   
⋅ Krav om retfærdig fordeling af arbejdet på skolerne. 
⋅ Kampen imod faste arbejdstider - det er ikke et 8-16 job at undervise. 
⋅ Ret til selv at planlægge arbejdstid. 
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⋅ At man som lærer stadig har en fleksibel hverdag med mulighed for at tilrettelægge arbejdet så in-
dividuelt som muligt. 

Arbejdspres og stress 

⋅ At vi ikke presses mere på arbejdstiden! 
⋅ Stop for øget arbejdstid/opgaver 

Stop for nedskæringer på uddannelse 
⋅ At der er et rimeligt forhold mellem antallet af opgaver og tiden til at løse dem. Det er som om, der 

er åbnet op for, at hvert år får medarbejderne liiige endnu en opgave.  
Jeg kan groft sagt kun beskytte mig selv ved at udføre mine opgaver dårligere, forberede mig min-
dre, give færre opgaver, mindre feedback.   

⋅ Vores arbejdsforhold i forhold til reformer og OK13. Der er nok at lave i forhold til at stå bi ved kol-
legaers fyringer og sikre vores arbejdsforhold. 

⋅ Ordentlige arbejdsforhold hvor medarbejde honoreres, og medarbejdertrivsel prioriteres, så folk 
ikke knokler sig ihjel. 

⋅ Arbejdstid og mængde. 
⋅ Sikre at vores årsnorm ikke forringes så meget, at vi får stress. Kvalitetsundervisning slider ved 

mange konfrontationstimer. Der er mange individer at holde rede på og se - som det hedder nu om 
dage. 

⋅ Arbejdsforhold - det SKAL være overkommeligt at være fuldtidsansat gymnasielærer. 
⋅ At nedbringe arbejdsbelastningen så færre gymnasielærere bukker under for stress. 
⋅ Sikre, at medlemmerne ikke får for mange arbejdsopgaver - og dermed sikre den enkelte medar-

bejders trivsel samt opretholdelsen af et vist fagligt niveau. 
⋅ Der skal passes på medlemmerne. I disse år er det svært at være gymnasielærer på grund af ned-

skæringer og ændret politisk diskurs. Mange er bange for deres job og mange bliver stressede.  
⋅ Arbejdspres: en fuldtidsstilling er hårdt arbejde, for hårdt for mange som derfor må gå ned i tid. 
⋅ En kontrolleret jævn arbejdsbyrde. 

Aftaleret 

⋅ Aftaleretten 
⋅ At få forhandlingsretten tilbage! GL har i mine øjne mistet det, der legitimerer en fagforening og 

kan bedst sammenlignes med en bil uden motor. Vi har mistet power, og jeg spørger ind imellem 
mig selv, om I har mere brug for mig, end jeg har for jer… 

⋅ Forsøge at vinde noget af magten tilbage ved næste overenskomst. Som det er nu - er det jo det 
rene wild west med diktatoriske forhold. 

⋅ At I får indflydelse på vores arbejdsforhold og kan gøre noget for at forbedre dem, som virker lidt 
bedre end "I skal tale med ledelsen..." for det kommer der ikke noget ud af hos os.  
Fokus på lærernes arbejdsforhold - der er faglige foreninger til at tage sig af pædagogisk udvikling 
og retningen af ungdomsuddannelserne. Hvis ikke arbejdsforholdene er i orden, er det andet lige 
meget for os. Nogle andre må kæmpe for elevernes forhold. En fagforening skal kæmpe for med-
lemmernes forhold. Her må I prioritere, ellers bliver det en rodet affære. 

⋅ Få styr på arbejdstidsaftalen (hvis I kan det?) - Væk med tidsregistrering og at ledelsen fordeler op-
gaverne - tilbage til estimater. 
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⋅ Hvis det overhovedet er muligt, synes jeg, man skal arbejde på at genindføre en kollektiv overens-
komst. Ellers er jeg bange for, at GL ikke har nogen eksistensberettigelse om nogle år. 

⋅ At få arbejdstidsaftalerne anerkendt så ledelsen ikke længere synes at de må skjule tallene. 

Tidsregistrering 

⋅ At få forhandlet en overenskomst, hvor tidsregistrering har en meget højere juridisk bindende sta-
tus. 

⋅ Det må være at sikre, at tidsregistreringen respekteres af landets ledelser og en afklaring af, hvor-
dan der udbetales merarbejde. 

⋅ Registreringen af arbejdstiden. Det er rent til grin at bruge så meget tid på at registrere sin arbejds-
tid, når det ikke bliver brugt til noget. 

⋅ Væk med tidsregistrering. Lad os sammen udvikle et alternativ. 
Hvis vi holder fast i tidsregistrering, så bør GL gå hele vejen og beslutte sig for "faste arbejdstider" 
som på det "normale" arbejdsmarked. 

⋅ Væk med tidsregistrering! Jævn fordeling af årets arbejdsbyrde. 
⋅ Bedre model for arbejdets organisering end tidsregistrering. Det kan virke underligt, men det piner 

mig meget at skulle tidsregistrere. Det praktiske kører ret nemt, men mentalt ødelægger det fokus 
en stor del af min arbejdsglæde (men forhåbentligt ikke - som jeg kan frygte - mit engagement med 
årenes gang). 

Merarbejde 

⋅ Arbejdstid og merarbejde. Det er vigtigt at få afklaret hvilken status tidsregistreringen har. 
⋅ Problemer med uhonoreret merarbejde. At få rektorerne til ENTEN at lave lokalaftaler ELLER aner-

kende tidsregistrering. 
⋅ Sikre, at medlemmerne får udbetalt løn, når de har haft overtidsarbejde. 
⋅ At få kørt de sager om merarbejde igennem, så skolerne rent faktisk udbetaler det de skal! 

Støtte til TR 
⋅ Fagforening i klassisk udgave. Støtte til TR. 
⋅ Stadig prioritere støtte til TR. Og så sørge for, at bladet bliver læseværdigt. 
⋅ Kontakten/støtte til de lokale netværk 
⋅ Forhandle overenskomst. 

Bistå lokal TR. 
Tilbud til medlemmer, der kommer i klemme pga. f.eks. afskedigelse. 

⋅ at klæde TR godt på - GL har brugt for meget krudt på gammeldagsfagpolitisk retorik i en tid, hvor 
TR’s ledelsesmæssige og magtmæssige råderum er mindsket ud fra et politisk ønske. GL burde i 
langt højere grad investere i, at TR bliver klædt på til at lave diplomatisk samarbejde med ledelsen 
og via den vej kunne opnå indflydelse.  
At stå stejlt på de gamle fagforeningsparoler, som nogle af hovedbestyrelsesmedlemmer gør, giver 
ingenting i dag- man vender blot det blinde øje til - jeg tror mere på, at indflydelsen i dag skal opnås 
via diplomati og proaktiv adfærd ift. at være et skridt foran rektorer og politikere, når der skal laves 
nye tiltag på gymnasieområdet. 
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Solidaritet 
⋅ At skabe solidaritet. Arbejde for synliggørelse af og sammenlignelige forhold i arbejdstid. 
⋅ At tydeliggøre vores mulighed for indflydelse, hvis fagforeninger ikke har overlevet sig selv. At stå 

stærkere som samlet stemme for en branche i krise/overgangskultur. At give mere tydelige redska-
ber til hvordan den enkelte skole forholder sig til OK13 og besparelser oveni hinanden. At (indføre) 
og håndhæve at der er visse arbejdsrelaterede regler for en ledelse, fx PR-møder, SU, trivsel blandt 
lærere, mus, merarbejde. 

⋅ At stå stærkt politisk og have opbakning blandt lærerne. 
⋅ Forsøge at stoppe individualiseringen og konkurrencen blandt lærerne, ellers får ledelsen alt for let 

spil. 
⋅ GL skal gøre, som de gør. Have fokus på at vejlede skoler og ansatte i løn- og arbejdstid/forhold. 

Lokal løndannelse. Hjælp til arbejdsløse gymnasielærere. 
⋅ Mere politisk indflydelse. Sikre bedre sammenhold blandt lærerne på skolerne. 
⋅ I skal sikre ordentlige og retfærdigt fordelte arbejdsforhold. Lige nu er vi på vej til, at kolleger spilles 

ud med hinanden, og at der laves alt for mange individuelle aftaler. Det er medvirkende til at gøre 
en ellers god arbejdsplads helt elendig. 

⋅ At arbejdspresset ikke forøges; desuden en høj organiseringsprocent, stærkt medlemsfællesskab. 
⋅ Skabe solidaritet på den enkelte arbejdsplads (og gå imod den individualiserede lønaftale). 

 

Uddannelsespolitik 
⋅ GL bør stadig gå på to ben dvs. både arbejde for løn og arbejdsvilkår og for uddannelserne over-

ordnet. 
⋅ Repræsentere GL's medlemmer. Jeg synes GL har fremstået upartisk i forhandlinger om reform og 

besparelser. Det sætter jeg stort pris på. Det mener jeg skal fortsætte.  
⋅ Faglig integritet 
⋅ Arbejde for gode gymnasiale uddannelser for eleverne/kursisterne. 

Faglig videndeling (didaktik). 
⋅ Dialog om den moderne vidensarbejdsplads, så vi undgår de fejl med fuld tilstedeværelse som man 

har på nogle VUC/gymnasier og i det meste af folkeskolen. Det er ikke en moderne måde at arbejde 
på. 

⋅ Fastholde fokus på kvaliteten af undervisning. 
⋅ Løn og politisk indflydelse. Som spansklærer er jeg vældig bekymret for om mit fag overlever. 
⋅ Overgangen i forhold til den nye gymnasiereform. 
⋅ At DK fortsat har gode ungdomsuddannelser. Herunder hører også, at lærerne fortsat har fornufti-

ge arbejdsvilkår inkl. en ordentlig løn. 
⋅ Et HELHEDSSYN på vort samfund, den verden vi agerer i - modsat den nuværende, håbløst gam-

meldags fokusering på for enhver pris at bevare alle arbejdspladser i vor sektor og partout få 100% 
af en ungdomsårgang til at vælge gymnasiet! 

⋅ Forsøge at holde politikerne i ørerne, så vi får en rigtig god ungdomsuddannelse til vores unge 
mennesker - lige nu går det den forkerte vej. 

⋅ At den nye gymnasiereform ikke får lov til at udvikle sig til den katastrofe, det har været på folke-
skoleområdet. GL bør sætte fokus på, hvordan reformens forestillinger om mål, målstyring, natio-
nale evalueringer og kompetencebegrebet implementeres i lærerplanerne. 
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⋅ I den nære fremtid er det vigtigt, at GL er opmærksom på, at besparelserne og den nye reform ikke 
overbebyrder lærerne. 

⋅ Kvalitet i de gymnasiale uddannelser. 
⋅ Arbejdstid over for kvalitet: sætte fokus på, at lærere ikke hele tiden skal løbe hurtigere ud fra slo-

gans som "Work smarter, not harder" og lignende vås OG samtidig forventes at opretholde god 
kvalitet i undervisningen. 
Diskussion af kvalitet: skal vi have definerede minimumsstandarder? (ikke sjovt, men nyttigt som 
beskyttelse af medarbejdere). 

⋅ GL skal holde op med at bruge en masse krudt på at definere hvilken pædagogisk linje, der skal fø-
res på gymnasieområdet. 2005-reformen, som GL havde et stort medansvar for, var en pædagogi-
ske katastrofe og gav oven i købet medlemmerne en masse ekstraarbejde. Mange medlemmer af 
GL er ikke enige i GL’s pædagogiske synspunkter, som stadig har afsæt i 70`er pædagogikkens tan-
kegods; kulturradikalt og venstreorienteret. 

⋅ Varetage medlemmernes interesser i politisk sammenhæng. Inspirere medlemmerne pædagogisk, 
didaktisk og fagligt. 

⋅ Uddannelsespolitik, hvordan skal gymnasiet se ud i fremtiden og hvordan bevarer man gejsten som 
underviser i disse sparetider. 

Økonomiske forhold 
⋅ At fastholde folk i branchen. At få tilbagerullet besparelser, reformer og det grænseløse arbejde 
⋅ Politisk skal man kæmpe for at undgå yderligere nedskæringer på forberedelsestiden og for at und-

gå faste arbejdsdage. 
I forhold til medierne skal man være bedre til at kommunikere hvilke besparelser der har ramt sek-
toren og hvilken indflydelse de får. Det er vigtigt for at undgå fremtidige besparelser. 

⋅ Nedskæringer pga. besparelser. 
⋅ Sikre skolernes økonomi. 
⋅ Formidling til rektorer om at budgettering med overskud i sparetider er uacceptabelt. 
⋅ At arbejde for at få rullet de store besparelser tilbage. 
⋅ Hvis det er rigtigt, at uddannelsessektoren står over for store effektiviseringskrav, skal GL hjælpe 

med at få det til at gøre mindst ondt. 
⋅ Det er jo banalt: At kæmpe for vilkårene i vores sektor, kæmpe mod besparelser. Og ja det skal væ-

re for at levere kvalitet selvfølgelig, men der skal godt nok også kæmpes med næb og klør for min 
løn. 

New public management og konkurrencestat mv. 
⋅ At modgå New Public Management, regnearkstænkning, ødelæggende besparelser, udvanding af 

fagligheden, jobusikkerheden og frygten blandt offentligt ansatte for at udtale sig kritisk. 
⋅ Arbejd for en bedre gymnasieskole. I skal kæmpe for at gymnasieskolerne får tilført flere ressour-

cer, både økonomisk og efteruddannelsesmæssigt. Vi uddanner ikke konkurrencestatens fodsolda-
ter men selvstændige unge mennesker, der i stand til at træffe selvstændige og velovervejede valg. 

⋅ At medlemmerne føler, at de kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. At kunne det er generelt 
set noget af det allervigtigste for ansatte i den offentlige sektor. Det er under pres i store dele af 
denne sektor, men hvis dette element forsvinder, forsvinder den måske væsentligste tilskyndelse til 
at søge arbejde i den offentlige sektor. For det er jo ikke lønnen. 
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⋅ Sikring af arbejdsvilkår, herunder at lærerne ikke bliver en slags frontsoldater for målstyret under-
visning og karakterpres. Afskaffelse af den meningsløse tidsregistrering og til gengæld (som vi har) 
arbejdstidssamtaler baseret på gennemsigtighed. Sikring af efteruddannelse både de årlige mindre 
kurser/forløb og mere langvarige forløb. 

⋅ Varetage medlemmernes interesser. Gå imod den kultur med målstyring mm., og at det kun er 
værd at beskæftige sig med noget, hvis det kan måles, der er skabt af bl.a. moderniseringsstyrelsen, 
men som også er et tidstegn. 
Gå imod besparelse og "effektiviseringer". 

⋅ Modstand mod "New public management", at undervisning er en "forretning" og at kvalitet kan 
måles på nogle få, simple parametre. 

Fokus på de erhvervsgymnasiale uddannelser 
⋅ Løn og arbejdsvilkår for ALLE medlemmer uden hensyntagen til ansættelsessted! 
⋅ En ligestilling af STX, HHX, HTX både lovmæssigt, økonomisk og i undervisernes bevidsthed - prøv 

f.eks. som hhx underviser at søge et job på stx (det er svært at få foden indenfor...) 
⋅ At få en fælles overenskomst mellem stx/hf og htx/hhx. Det er en torn i øjet at der er forskel. 
⋅ At vise at GL også er den rette fagforening for undervisere på HHX. 
⋅ Ordentlige arbejdsforhold, mere synlighed overfor den øvrige befolkning. HHX - jeg synes GL un-

derprioriterer (og har gjort det længe) HHX-lærernes situation og arbejdsforhold ret voldsomt, vi 
føler os ofte usynlige. I bidrager ikke til, at vores STX kollegaer bliver klogere på, hvem vi er. 
GL burde udbyde billigere kurser, som skolerne har råd til at sende os på. 

⋅ Lokal løn på erhvervsgymnasierne. 
⋅ Bedre lønvilkår for HHX-lærere. Det er simpelthen ufatteligt at vi skal have mindre i løn. Det er jo 

samme niveau vi underviser på og samme uddannelse, vi har! Jeg har tidligere været STX-lærer og 
her fik jeg tillæg som jeg ikke får nu. Også selvom der slet ikke løbes langsommere som HHX-lærer. 
Tværtimod! Det er mig en gåde, hvordan GL kan acceptere det. 
Et klart eksempel på de ulige lønvilkår er skriftlig censur, hvor man som STX-A-niveau-lærer har en 
akkord på 1,5 opgave i timen og på HHX-A-niveau på 2 opgaver i timen. Opgaverne er lige store og 
tager præcis lige lang tid at rette. Jeg har prøvet begge. Denne ulighed er mig uforståelig. Og hvor-
dan kan GL acceptere det? 

⋅ EUX lærers forhold. Og elevernes det er vigtigt at gå ind i n politisk kamp for EUX, som det er nu, er 
uddannelse af en alt for ringe kvalitet, det virker ikke som om de tekniske skoler er interesseret i at 
gymnasiedelen er af en fornuftig kvalitet. 

Fokus på de unge og vikarer 
⋅ Løn og arbejdsforhold. Undgå at unge kolleger bliver syge af arbejdspresset. Arbejde for at nyud-

dannede skal haver en "aldersreduktion" eller "Begynderreduktion". 
⋅ Flere fastansættelser 
⋅ GL skal prioritere at være en fagforening som også rummer de løstansatte. Og ikke bare med et fint 

ifa-udvalg, der reelt ikke har nogen indflydelse, men som en fagforening der reelt arbejder for de 
løstansattes vilkår - og ikke blot ser dem som en indtægt. 

⋅ Ordentlige ansættelsesforhold for årsvikarer. 



45 

Fokus på de erfarne 
⋅ Seniorpolitik - ikke mindst nu hvor vi har givet køb på aldersreduktionen med fuld lønkompensati-

on. Det synes jeg var rigtig dårligt, især fordi "min" generation har været løntilbageholdende pga. 
udsigten til at kunne gå på nedsat tid som 60årig. Det har skuffet mig meget, at den mulighed plud-
selig forsvandt. GL bør være for alle og arbejde for alle aldersgrupper, fremfor at spille dem ud mod 
hinanden, som jeg oplevede var det, der skete. 

Synlighed og gymnasielærerjobbets status udadtil 
⋅ Ikke at fremstå som 'Tudemarie' i den offentlige debat. 
⋅ En ny mediestrategi, så offentlighedens billede af lærere som dovne og ikke mindst "klynkende" 

stoppes engang for alle. Det skal være klart, at lærere ikke arbejder mindre end andre på arbejds-
markedet. Det ville også være velgørende, hvis det blev offentligt erkendt, at man ikke både kan 
spare og løfte kvaliteten på en gang. Den slags burde være indlysende, men er det ikke. 

⋅ Jeg synes, at det er et problem, at respekten for vores faggruppe daler. Det lyder måske gammel-
dags, men vi kan ikke udføre vores opgave ordentligt, hvis ikke der er tilstrækkelig tiltro til os. Vi 
står for at viderebringe og udvikle viden og kundskaber, og ingen er vel uenig i, at det er en kerne-
opgave for fremtiden. Desværre kommer debatten ofte til at handle om alle mulige andre mere el-
ler mindre relevante bagateller, som fx karakterkrav. Så en genopbygning af vores autoritet, også 
som gruppe, finder jeg helt essentiel. 

⋅ At gymnasielærerjobbet forbliver et selvstændigt og udfordrende job og ikke mister status. 
⋅ Sikre gode arbejdsforhold for ALLE gymnasielærere (og ikke kun stx) så vi igen kan få vores arbejds- 

og familieliv til at hænge sammen. Sikre at der ikke kommer flere og flere krav om yderligere kvali-
tetsløft og mere tid hos eleverne, hvis ikke det også medfører, at der tilføres flere økonomiske mid-
ler til gymnasiesektoren. Desuden ville det være dejligt, hvis GL lavede en kampagne, som fortæller 
at undervisere i gymnasiet faktisk laver et stort og MEGET vigtigt stykke arbejde - nemlig at uddan-
ne Danmarks ungdom, så de kan konkurrere i en global verden. 

⋅ Anerkendelse af lærerarbejdet og lydhørhed overfor lærerne som mennesker, der ønsker en god 
skole, og at lærerne ikke fortsat betragtes som modparter, der bare ønsker mere i løn og mindre 
arbejde. 

⋅ At vi undgår at lyde som brokkehoveder, men er en "moderne" fagforening, der bibeholder saglig-
heden og muligvis endda formår at sluge kameler, hvis modparten har gode argumenter - og den 
politiske virkelighed alligevel dikterer rammerne. Vi må for alt i verden ikke få et image som Dan-
marks Lærerforening.  

⋅ I en tid med et stigende arbejdspres, besparelser på de enkelte gymnasier og potentielle fyringer af 
fastansatte, er det GL's vigtigste funktion at holde politikerne oppe på at KVALITET KOSTER. GL skal 
fortsætte med at være synlige i debatten omkring at et godt uddannelsessystem ikke er gratis og 
derfor er det vigtigt at vores arbejdsforhold bliver taget seriøst. Samtidig skal GL fortsætte med at 
være vagthunden, der sikrer, at arbejdsforholdene ikke forringes markant i de kommende år. 

⋅ GL skal holde op med at lave populistisk kampagnemateriale. Jeg blev rystet over julekortene i år og 
den første kampagne august 2015, november 2015 var bedre, men så kom de frygtelige julekort, 
det var lige vand på alle skeptikernes mølle. Så en bedre kommunikationsstrategi/kampagne-
strategi. 

⋅ minimere politikernes mistillid til offentligt ansatte (gymnasielærere). 
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Synlighed indadtil 
⋅ At få indflydelse i forhold til ledelserne på skolerne. I er usynlige. 
⋅ I højere grad at møde medlemmerne, fx ved mindre møder på skolerne. 

Det må helst ikke bare være en københavnerfagforening. 
⋅ At skabe et positivt image for gymnasielærerjobbet i offentligheden - at give andre indsigt i, hvor-

dan jobbet er, og hvor kvalificerede lærerne er. Djøf som forbillede. 
⋅ Flere besøg på skolerne og mere opsøgende arbejde. 
⋅ Være mere synlige på skolen. DJØF holder sociale arrangementer, der føler man nogle gange at 

man som GL'er bliver overset. 

Andet 
⋅ Ytringsfrihed (flere fremhæver, at det er særligt vigtigt i en tid med fyringer) 
⋅ Lavere kontingent 
⋅ At finde ud af at tage sig selv og sine medlemmer alvorligt 
⋅ Løn og arbejdsforhold samt nedbringe omkostningerne for driften af fagforeningen. Stramme kraf-

tigt op på indholdet af medlemsbladet. 
⋅ Tydeliggøre de ting, hvor GL har fået indflydelse politisk. Der, hvor GL kan vise, at det er vigtigt at 

være medlem. 
⋅ At gymnasielærerens status fortsætter med at være høj. At vi ikke sakker for meget bagud i forhold 

til det private arbejdsmarked, at der er fornuftige arbejdsforhold, at man ikke går på kompromis 
med uddannelsesstandarden af undervisere. Gennem de sidste 30-40 år har vi set, at folkeskolelæ-
rernes status er blevet ringere. Dette skyldes, at løn arbejds- og uddannelsesforhold er blevet for-
ringet. Det samme kan ske for gymnasielærerne, og vi er i gang med glidebane efter OK13, hvor 
man nu bare kan læsse opgave efter opgave oven på den enkelte lærer uden, at det nødvendigvis 
har økonomiske konsekvenser for skolen. 

⋅ GL skal finde tilbage til en mere tydelig linje/offensiv linje - evt. sammen med andre organisationer 
inden for det offentlige arbejdsmarked. Problemet kan være på lidt længere sigt, at GL kan miste 
betydning for de ansatte i takt med at handlemulighederne i forhold til den offentlige arbejdsgiver 
begrænses. 

⋅ Personligt ville jeg meget gerne have nogle flere sociale arrangementer, hvor jeg kunne møde an-
dre gymnasielærere. Men det er nok ikke det vigtigste :-) 
I virkeligheden er det vigtigste jo vores arbejdsforhold, som hele tiden forringes. Her forventer jeg 
at GL forsætter kampen, men det er nok utopisk at forestille sig en decideret sejr, med de politiske 
vinde, der blæser i dag... 

⋅ Sekretariatets muligheder for at hjælpe medlemmer 
- Mere frihed ved f.eks. at få 24. og 31 dec. samt 5. juni forhandlet til søgnehelligdage (kutymedage 
holdes ikke). 
- Gymnasielæreres omdømme - Gør opmærksom på, at vi faktisk har samme eller flere årlige ar-
bejdstimer som alle andre faggrupper - vi afspadserer den 24. og 31. december og 5. juni, hvor an-
dre har søgnehelligdage. Vi afspadserer i efterårsferien, juleferien osv. - det er ikke ferie! 
- Tillid mellem ledelse og lærere (men det er sikkert meget lokalt). 

⋅ Undgå at vi bliver reduceret til "lønarbejdere" 
Tillid til at vi, som akademikere, faktisk ønsker at gøre vores arbejde godt og med respekt for at den 
enkelte har frihed pædagogisk og metodisk. 
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⋅ At forbedre bladet "Gymnasieskolen". Jeg er træt af at læse artikler om folk, der vælger at flytte til 
Langeland. Der er for meget livsstilsartikler og for lidt gymnasieforskning. Jeg kan godt lide at læse 
om folk, der flytter til Langeland. Men det kan jeg også læse om i Alt for damerne og Femina og Po-
litiken. Derimod artikler om "how to" og forskning synes jeg er interessante. Her i husstanden har vi 
også DJØF. Her kan man læse om folk, der laver noget med deres arbejde, der er spændende. Det 
er stadig "livshistorier", men de er bundet op om arbejdslivet, ikke om livsstil. Jeg håber forskellen 
giver mening, fordi der er mange rigtigt gode artikler i Gymnasieskolen, men hele livsstils-
/forbrugerstofvinklen synes jeg ikke er relevant. 

⋅ At markere sig langt stærkere som en organisation, der vil kæmpe for medlemmernes rettigheder 
og lønforhold i stedet for at kompromisse sig langt ind i stadig dårligere aftaler. 

⋅ Ved ikke. Jeg tror det er en udfordring at der i mindre grad end for fx 20 år siden er konsensus 
blandt lærerne om, hvordan et gymnasielærer-arbejdsliv skal se ud, og hvordan GL (om overhove-
det) skal stille sig i den pædagogiske debat. 

 

Bedste råd til GL 
I undersøgelsen blev respondenterne afsluttende spurgt om, ”hvad er dit bedste råd til GL?” 

Det er der kommet en række gode råd ud af. De fleste er dog gentagelser, i forhold hvad der er beskrevet 
under GL’s fremtidige prioriteringer. Derfor vil de gode råd her blive beskrevet samlet og ikke med den de-
taljeringsgrad, som man kan læse af forrige afsnit. 

Nogle respondenter skriver, at GL skal fortsætte det gode arbejde, mens andre mener, at GL skal tage sig 
voldsomt sammen. Udsagnene ligger inden for feltet mellem ”Fortsæt som I gør. I gør et godt stykke arbej-
de. Jeg har heldigvis sjældent brug for jer, men er glad for, at I er der for kolleger, og for hvis man selv skul-
le komme i problemer af en eller anden slags” og ”Få fingeren ud!” 

Nogle respondenter mener, at GL alene skal arbejde med medlemmernes løn og ansættelsesvilkår, mens 
andre mener, at GL skal styrke det politiske og lobbyarbejdet. Flere giver udtryk for, at det er vigtigt, at GL 
ikke forholder sig partipolitisk (nogle mener, at GL dæmoniserer blå politik). 

Medlemmers arbejdsforhold – og særligt fokus på arbejdspresset – er for mange vigtigt, at GL tager hånd 
om.  For nogle er løn vigtigste fokusområde. 

Rigtig mange ønsker, at GL skal blive mere synlige og tydelige; både i det offentlige rum og på skolerne. Alt i 
alt benyttes ordet ’synlig’ i 50 gode råd. Mange ønsker at se GL mere ude på skolerne, så GL bliver synlige i 
dagligdagen. Og mange ønsker, at GL er endnu tydeligere i den offentlige debat. Der er dog også respon-
denter, som er tilfreds med GL’s arbejde: ”I gør det rigtig godt. Bliv ved at være en stemme i pressen og de-
batten.” 

Flere opfordrer GL til at skabe alliancer og øge lobbyarbejdet til de uddannelsespolitiske ordførere og til 
partiernes ungdomsorganisationer. En skriver: ”I mangler venner i det politiske. I er nødt til at opdyrke nog-
le stærkere tilknytningsforhold til partierne, så (de fleste af dem) ikke kan sidde GL’s holdning overhørig.” 

Flere har råd om, at det er vigtigt ikke at klynke, fx: ”Vær opmærksomme på ikke at fremstå som klynkere i 
den offentlige debat. Fokuser på og kom med konstruktive forslag som udspil i stedet for altid at være pres-
set i defensiven.” En anden skriver: ”I den offentlige debat er det vigtigt at se os med udenforståendes øj-
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ne: Der er ikke nogen, der synes det er synd for os, så den hest skal man ikke spille på. Men der er ingen, 
der er interesseret i, at de unge får en ringere uddannelse, så det er her argumentationen skal foregå.” 

Respondenterne har i øvrigt forskellig holdning til, hvordan GL’s generelle tilgang skal være: 

⋅ Mange ønsker, at GL skal kæmpe mere, herunder sætte hårdt mod hårdt, og evt. tage en konfron-
tation. Et råd lyder: ”Lad være med at være bange for at være en fagforening. GL skal ikke være en 
lækker interesseorganisation, det skal være flokken af gymnasielærere, der kæmper for vores ret-
tigheder.” Et andet lyder: ”Bliv ved med at kæmpe for bedre arbejdsforhold for medlemmerne og 
kæmp for politisk at få en reel magt, så I kan være nogle vagthunde, som ledelserne rundt om på de 
enkelte gymnasier tager alvorligt.” En skriver endda: ”Bliv mere aggressiv i retorikken. Og lad os da 
konflikte for bedre arbejdsvilkår, hvis der er det der skal til.” Alt i alt bruger 20 respondenter ordet 
’kæmpe’. 

⋅ Andre respondenter finder, at GL skal se virkeligheden i øjnene og have, hvad de beskriver som en 
mere realistisk tilgang til det muliges kunst. Et råd lyder: ”Acceptér, at personaleledelse og arbejds-
forhold gradvis bringes til at nærme sig forholdene i andre organisationer/virksomheder - og arbejd 
for god, effektiv (bl.a. digital) understøttelse af medlemmers praktiske arbejdsforhold. Jeg ser des-
værre en del kolleger, der har problemer med stress/arbejdsbelastning, og en del af problemerne 
kunne løses ved at gøre arbejdsgange mere effektive ('Work smarter, not harder'), end der er tradi-
tion for i undervisningsverdenen. Acceptér (i relation til tidsregistrering) og tal åbent om fænome-
net 'interessetimer' - at man arbejder ekstra på et nyt område eller ved særligt engagement og gå 
så ind i en dialog om, hvordan man understøtter effektivt.” Et andet råd lyder: ”Vær professionelle 
og ikke bare på tværs.” 

Flere giver udtryk for, at det er vigtigt, at GL synliggør, at vi arbejder for andet end stx. 

Nogle angiver, at GL skal arbejde for at skabe solidaritet medlemmerne imellem. 

Respondenter, der er ledere, gør opmærksom på, at GL skal øge sin indsats for leder-medlemmer, hvis GL 
fortsat ønsker at organisere ledere. De synes, at der er for få tiltag for lederne. 

Flere respondenter nævner Gymnasieskolen som indsatsområde. Nogle mener, at man kan droppe den 
trykte udgave af bladet: ”Gør medlemsbladet digitalt og overvej frekvensen af udgivelser. Jeg får det sjæl-
dent læst og tænker at der er andre som er i samme situation.” 

Nogle respondenter mener, at GL skal finde sin identitet, gerne i samråd med medlemmerne. Et par gode 
råd lyder: ”Find jeres egen fagforeningsidentitet og gør den relevant for medlemmerne. Hvad syne I, at I er 
der for?” og ”I skal blive enige med medlemmerne om, hvad der er vigtigt - og klæde jeres TR-folk godt på. 
Og så være tydelige og synlige og forsøge at bekæmpe individualiseringen ude på skolerne. Hjælpe os og ik-
ke lave alt for firkantede regler.” En supplerer: ”Lad folk klart vide, hvad I står for, og hvad jeres funktion 
er.” 

Et andet råd går på at være obs på, hvor fremtidens medlemmer befinder sig: ”At I skal være opmærksom-
me på, at der i disse år sker et stort generationsskifte i lærerkollegierne, så I er nødt til at forholde jer til, 
hvad medlemmer anno 2016 forventer af en fagforening frem for at arbejde ud fra principper fra en fjern 
fortid. Det virker som om, at man tilgodeser de medlemmer (læs: ældre lektorer), der allerede har favorab-
le løn- og ansættelsesforhold.” 
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En skriver: ”Tænk på de medlemmer, der ikke råber op.” 

TR’s rolle nævnes af flere, men der er også en advarsel: ”Vær en fagforening. Lad være med at uddelegere 
alt til TR - de kan ikke bære det og bliver ledelsens små venner.” 

Flere angiver, at GL ikke skal sprede sig for meget. En skriver: ”Hold jer til hovedopgaven!”, en anden skri-
ver: ”Fokusér på forholdene i DK, ikke på internationale projekter.” En tredje skriver ”Koncentrer jer om løn 
og arbejdstid. Overlad arbejdet med fagenes indhold og pædagogikken til andre foreninger.” Og en fjerde 
skriver: ”Fokuser på kerneydelsen: Klæd TR på og hjælp medlemmerne.” 

De gode råd peger som beskrevet i flere retninger og viser, at der er stor diversitet medlemmerne imellem. 
Et medlem opsummerer det måske meget godt: ”Der er fordele og ulemper ved GL. GL er stærk til forhand-
ling og det politiske, måske knap så stærk til individuel karriererådgivning som DM og DJØF. Men GL skal ik-
ke nødvendigvis forandre sig. Gør hvad du gør bedst, er mit bedste råd til GL.” 
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