
Udfyldende regler til GL’s love 
 

Dette er en oversigt over de udfyldende regler, beskrivelser mv., som GL’s love lægger op til. 

 
Bilag nr. 

 
Emne 

 

 
Bestemmelse 

 
Proces 

 
Status 

 
1. 

 
Regler for valg af TR 
 
 

 
Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere 
regler for valg af tillidsrepræsentant/-
suppleant. 

 
Sekretariatet har pba. drøftelsen i Netværks-
udvalget 7/9 2022 opdateret de gældende 
valgregler for TR/TR-suppleant.  

 
Forslag foreligger.  
 
 
 

 
2. 

 
GL-klub 
 

 
Hovedbestyrelsen kan fastlægge vejledende 
retningslinjer for GL-klubberne. 

Sekretariatet/LU udarbejder forslag, der fore-
lægges for hovedbestyrelsen til godkendelse. 
Inden forelæggelsen drøftes forslaget i LKU + 
områdebestyrelserne. 
 

 
Forslag foreligger 

 
 
 
3. 

 
 
 
Lokale netværk 

 

Hovedbestyrelsen fastsætter efter dialog med 

Netværksudvalget nærmere bestemmelser 

om de lokal netværks opgaver og funktion. 

 

 
Sekretariatet/LU udarbejder forslag, der fore-
lægges for hovedbestyrelsen til godkendelse. 
Inden forelæggelsen drøftes forslaget i LKU + 
områdebestyrelserne. 

 
Forslag foreligger 

 
4. 

 
Forretningsorden for 
netværksudvalget 

Hovedbestyrelsen fastlægger efter indstilling 

fra Netværksudvalget en forretningsorden for 

udvalget.  

 

 
Sekretariatet/LU udarbejder forslag, der fore-
lægges for hovedbestyrelsen til godkendelse. 
Inden forelæggelsen drøftes forslaget i LKU + 
områdebestyrelserne 

 
Forslag foreligger 

 

5. 

Regler for valg af VUC-

repræsentanter til net-

værksudvalget 

 
Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler 
for valg af VUC-repræsentanterne. 

 
Valgreglerne er tilpasset i samarbejde med 
VUC-udvalget. 

 
 
Forslag foreligger 

 
 

 
Forretningsorden  

 
Repræsentantskabet fastlægger efter indstil-

Sekretariatet/LU udarbejder forslag, der fore-
lægges for hovedbestyrelsen til godkendelse. 

 
Forslag foreligger 



6. repræsentantskabet 
 

ling fra hovedbestyrelsen en forretningsorden 
for sine møder. 
 

Herefter drøftes forslaget i LKU + områdebe-
styrelserne. 
 
Forelægges og besluttes på repræsentant-
skabsmødet 
 

 
7. 

 
Forretningsorden 
hovedbestyrelsen 

 

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forret-

ningsorden.  

 

 
Sekretariatet/LU udarbejder forslag, der fore-
lægges for hovedbestyrelsen til godkendelse. 

 
Forslag foreligger  
 
 

 
8. 

 
Kommissorier for OKU, 
UDU og APU 

 
Hovedbestyrelsen fastlægger kommissorium 
for udvalget. 
 
 

 
De tre udvalg udarbejder forslag, der forelæg-
ges for hovedbestyrelsen til godkendelse. 

 
De nugældende er vedlagt. 

 
 
9. 

 
 
Valgregler: IFA 

 

Hovedbestyrelsen fastlægger i dialog med 

udvalget nærmere regler for valget. 

 

 
IFA-udvalget udarbejder forslag, der forelæg-
ges for hovedbestyrelsen til godkendelse 

 
Forslag foreligger 

 
10. 

 
Valgregler: Udvalg for 
ledere 
 

 

Hovedbestyrelsen fastlægger i dialog med 

udvalget retningslinjer for valg af udvalgets 

medlemmer.  

 
Udvalget for ledere udarbejder forslag, der 
forelægges for hovedbestyrelsen til godken-
delse 

 
 
Forslag foreligger  

 
11. 

 
Valgregler: pensionistud-
valget 
 

 
Hovedbestyrelsen fastlægger i dialog med 

udvalget retningslinjer for valg af udvalgets 

medlemmer.  

 

 
Behandles i udvalget 20. september 2022. 

 
Forslag foreligger 

 
12. 

 
Valgledere 
 

   
Forslag foreligger  



 
13. 

 
GL’s voldgiftsret 
 

 
Behandling af eksklusionssager 

  
Forslag foreligger 

14. Deltagelse i repræsen-
tantskabsmøder og mu-
lighed for at indgå i valg-
forbund 

Eksempler på mulighed for at indgå i valfor-
bund 

Sekretariatet har udarbejdet forslag, der fore-
lægges for hovedbestyrelsen til godkendelse. 

 
Forslag foreligger  

15.  
Forretningsorden 
Forretningsudvalget 

 

Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsorden 

for FU. 

 

 
Sekretariatet har udarbejdet forslag, der fore-
lægges for hovedbestyrelsen til godkendelse. 

 
Forslag foreligger  
 

 
(16.) 

 
Reservefond 
 

 
Selvstændige vedtægter 

Reglerne vedr. ændring af reservefondens 
vedtægter følger bestemmelserne i GL’s love. 
Dvs. ændringer i reservefondens vedtægter vil 
fremover kunne ske ved beslutning i repræ-
sentantskabet. 

 
Det vurderes ikke, at der er behov 
for ændringer. 
Bilag er derfor ikke vedlagt. 
 

 



Bilag 1. 

GL’s valgregler for tillidsrepræsentanter 
 

På de skoler/kurser, der efter de aftalte tillidsrepræsentantregler har ret til at vælge en anmeldt GL-
tillidsrepræsentant, følges nedenstående valgregler. På skoler, hvor man ved et samlet valg vælger en AC-
TR, anbefaler GL, at man følger nedenstående regler, evt. med nødvendige, lokalt aftalte tilpasninger. I 
forbindelse med valget af tillidsrepræsentant vælges også en tillidsrepræsentantsuppleant. 
 
Alle lærere, som TR skal repræsentere, har stemmeret. Alle GL-medlemmer, der ikke har personaleansvar, 
er valgbare. Ledere med personaleansvar indgår ikke i valggrundlaget, har ikke stemmeret og er ikke valg-
bare.  
 
§ 1. Stk. 1. Ordinært valg afholdes i årene med ulige årstal inden 1. april. Den valgte tillidsrepræsentant 

(TR) og den valgte tillidsrepræsentantsuppleant træder i funktion ved skoleårets start. 
 

§ 2. Stk. 1. Inden for de første 10 skoledage i marts afholdes et opstillingsmøde. 
 

Stk. 2. Opstillingsmødet indkaldes med mindst 6 skoledages varsel. 
 
Stk. 3. Opstillingsmødet indkaldes af den afgående tillidsrepræsentant. Har denne forladt skolen, 
indkalder den afgående suppleant. Har også denne forladt skolen, indkaldes mødet af den ældste 
blandt de overenskomstansatte. 
 

§ 3. Stk. 1. Opstilling af kandidater sker på kandidatlister, der kan udmeldes samtidig og sammen med 
indkaldelsen af opstillingsmødet eller kan finde sted senest på opstillingsmødet. 
 
Stk. 2. Hver kandidatliste indeholder navnet på den TR-kandidat og den TR-suppleant-kandidat som 
opstiller til valg sammen. Hvis en kandidat til TR-posten ikke kan finde en kandidat til suppleantpo-
sten til sin kandidatliste, kan TR opstille på kandidatlisten alene. 
 
Stk. 3. Er der kun én kandidatliste, bortfalder valget. 
 
Stk. 4. Er der flere kandidatlister, ledes valghandlingen af to valgledere. Valglederne vælges af og 
blandt de fremmødte, der ikke kandiderer til valget, og som selv er valgbare. 
 
Stk. 5. Ved valget er personerne på den kandidatliste der får flest stemmer valgt som henholdsvis 
tillidsrepræsentant og -suppleant. Er der kun opstillet én person på kandidatlisten, er vedkommen-
de valgt som TR.  
 
Stk. 6. Hvis en kandidatliste, som ikke opnår valg, har fået et stemmetal svarende til mindst 1/3 af 
de afgivne stemmer, indtræder TR-kandidaten på denne kandidatliste som suppleant for den valgte 
TR. 
 
Stk. 7. Hvis der ikke ved ovenstående er valgt en TR-suppleant, kan suppleringsvalg gennemføres. 

 
§ 4. Stk. 1. Valglederne arrangerer skriftlig/digital, hemmelig afstemning blandt samtlige stemmeberet-

tigede på skolen/kurset. 
 



Stk. 2. Valget afsluttes kl. 12:00 den 5. skoledag efter opstillingsmødet. 
 
Stk. 3. Er der stemmelighed mellem flere kandidatlister, afholdes der fornyet skriftlig, hemmelig af-
stemning alene blandt disse. 
 
Stk. 4. Et omvalg efter stk. 3 afsluttes kl. 12:00 den 9. skoledag efter opstillingsmødet. 
 
Stk. 5. Er der fortsat stemmelighed, foranstalter valglederne lodtrækning blandt de pågældende 
kandidatlister i overværelse af disse. 
 

§ 5. Valglederne meddeler resultatet af valget senest dagen efter dets afslutning. 
 
§ 6. Stk. 1. Den nyvalgte tillidsrepræsentant meddeler resultatet af valget til GL’s sekretariat via formu-

lar på GL’s hjemmeside snarest muligt og senest den 1. april. Også genvalg skal meddeles. 
 

§ 7. Stk. 1. Hvis tillidsrepræsentanten fratræder sin stilling på skolen eller nedlægger sit hverv som TR i 
valgperioden, afholdes der nyvalg efter §§ 1-6. Det er tilsvarende muligt at afvikle suppleringsvalg, 
hvis TR-suppleanten stopper sit hverv. Ved midlertidigt forfald indtræder TR-suppleanten i tillidsre-
præsentantens hverv. 
 
Stk. 2. Tidsfristerne ovenfor regnes da fra den dag, tillidsrepræsentanten meddeler, at han vil træde 
tilbage. 
 
Stk. 3. Den afgående tillidsrepræsentant fungerer, indtil valget er afsluttet. 
 
Stk. 4. Hvis et flertal af de stemmeberettigede GL-medlemmer på skolen udtrykker mistillid til til-
lidsrepræsentanten, skal vedkommende træde tilbage. Mistillid til tillidsrepræsentanten udtrykkes 
skriftligt ved de stemmeberettigede GL-medlemmers underskrift. 
 

§ 8.       Ikrafttræden: Valgreglerne træder i kraft den 1. februar 2023. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Bilag 2. 

Klubvedtægter for GL-klub (vejledende) 
 

På den enkelte skole dannes jf. GL’s love §11 en GL-klub. Klubben skal være baggrundsgruppe for 
tillidsrepræsentantens arbejde, skabe øget interesse for GL-arbejdet på skolen og være det forum, 
hvor forhandlingsmandater fastlægges og forhandlingsresultater præsenteres. 

Tillidsrepræsentantens styrke afhænger meget af involveringen og den aktive opbakning fra det 
øvrige lærerkollegium. 

 

Vejledende vedtægter for GL-klub 
 

§ 1. Klubbens navn er GL-klubben på ________________________________ 

 

§ 2. Alle GL-medlemmer, undtagen medlemmer i lederstillinger, er medlem af klubben. 

 

§ 3. Klubbens formål er at sikre den lokale interessevaretagelse ved at skabe: 

 rammer for, at lærerkollegiet fungerer som et handlekraftigt fællesskab, 

 et stærkt grundlag for tillidsrepræsentantens varetagelse de af medlemmernes løn- og ansættel-

sesmæssige interesser, som er delegeret til lokal forhandling, 

 en stærk platform for medarbejderindflydelse på institutionen 

 øget interesse for og indflydelse på formuleringen af GL's politik. 

 

§ 4. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 personer med tillidsrepræsentanten som forper-
son. 

I den udstrækning, der blandt GL-medlemmerne er valgt en suppleant for tillidsrepræsentanten, en ar-
bejdsmiljørepræsentant, en medarbejderrepræsentant i skolens bestyrelse, en forperson for pædagogisk råd 
og et medlem af SU/MIO, tilstræbes det, at disse indgår i bestyrelsen. Der bør dog også indtænkes lærere 
uden tillidshverv i klubbens bestyrelse. 

 

§ 5 Klubbestyrelsen har til opgave at være daglig ledelse for klubben, herunder 

· at være baggrundsgruppe for tillidsrepræsentantens forhandlinger med ledelsen, herunder sikring af for-
handlingsmandater fra klubbens medlemmer. 

· at koordinere arbejdet mellem forskellige tillidsvalgte (GL-medlemmer, der er valgt som arbejdsmiljøre-
præsentant, medarbejderrepræsentant i skolens bestyrelse, for-/næstforperson for pædagogisk råd, SU-
/MIO-medlem mv.). 



· at tilrette informationsformidlingen til klubbens medlemmer, herunder at arrangere klubmøder 

· at koordinere samarbejdet med andre medarbejdergrupper på institutionen 

· at være baggrundsgruppe for tillidsrepræsentantens/suppleantens eventuelle deltagelse i område-
/lokalstrukturen, repræsentantskabsmøder mv. 

Klubbestyrelsen fastsætter selv eventuel forretningsorden. 

 

§ 6 Forslag til ændring af klubbens vedtægter, herunder forslag om klubbens ophævelse, skal ske på et til 
dette formål skriftligt indkaldt klubmøde. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
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Bilag 3. 

 

Lokale netværk 
 

Af GL’s love §§ 12-14 fremgår de grundlæggende bestemmelser om GL’s lokale netværk. 

Det fremgår af § 12, stk. 3, at hovedbestyrelsen efter dialog med Netværksudvalget fastlægger den geogra-

fiske afgrænsning af de lokale netværk. Endvidere fremgår det af § 13, stk. 2 at hovedbestyrelsen efter dia-

log med Netværksudvalget fastlægger nærmer bestemmelser om de lokale netværks opgaver og funktion. 

I medfør heraf har hovedbestyrelsen fastlagt følgende: 

1. De lokale netværk 

Der er etableret følgende netværk 

 15 netværk for tillidsrepræsentanter for de almengymnasiale uddannelser (STX, HF-2 og VUC mv.) 

 7 netværk for tillidsrepræsentanter fra de erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX, HTX og EUX) 

 1 netværk for tillidsrepræsentanter for de private gymnasier 

Den geografiske afgrænsning af netværkene fremgår af TR-listen på gl.org:  

https://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/TRliste.aspx# 

 

De lokale netværk består af tillidsrepræsentanter inden for de enkelte netværksområder. Alle tillidsrepræ-

sentanter er knyttet til et netværk. Netværket kan beslutte, at også TR-suppleanterne deltager i netværks-

møderne.  

 

2. Netværkenes opgaver 

De lokale netværk har til formål, at: 

 fremme det lokale samarbejde 

 give muligheder for at koordinere med og inspirere hinanden i lokalområdet 

 støtte hinanden i at skabe handlekraftige fællesskaber blandt lærerne 

 støtte den enkelte tillidsrepræsentant i arbejdet 

 sikre god formidling af information mellem GL lokalt og GL centralt 

 varetage GL’s interesser i netværksområdet. 

 

Herudover har netværkene en funktion med at sikre en koordination og et samarbejde til GL’s øvrige tillids-

valgte, dvs. bestyrelsesrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

https://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/TRliste.aspx
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3. Netværkenes organisering 

Det enkelte netværk vælger af sin midte en forperson, som leder netværkets arbejde. Valg af forperson 

sker på et konstituerende møde snarest efter TR-valget er gennemført. I dette møde deltager genvalgte, 

henholdsvis nyvalgte tillidsrepræsentanter. 

Netværket kan ud over forperson vælge at konstituere sig med en næstforperson og/eller en lokalbestyrel-

se samt evt. en kasserer til at være ansvarlig for netværkets økonomi. 

Grundlæggende er det netværksforpersonens opgave at sikre, at der er et velfungerende netværk med 

bred deltagelse af netværkets tillidsrepræsentanter og med en god gensidig kontakt til GL centralt. 

Forpersonen skal bl.a.: 

 indkalde til møder i netværket, herunder sørge for at der foreligger en relevant dagsorden, og at 

der bliver skrevet referat fra møderne 

 være kontaktperson og sparringspartner for tillidsrepræsentanterne i netværket, herunder også in-

troducere nye tillidsrepræsentanter til arbejdet som tillidsrepræsentant og til netværket 

 koordinere TR-samarbejdet inden for netværket 

 være GL’s kontaktperson i netværket 

 udarbejde vejledende årshjul for netværkets arbejde 

Netværksforpersonen indgår som netværkets repræsentant i GL’s netværksudvalg. 

Det er netværksforpersonens opgave at motivere til, at de enkelte tillidsrepræsentanter deltager i netvær-

kets arbejde, herunder fx bidrager til GL’s lønstatistik. Netværksforpersonen forudsættes således at tage-

kontakt til tillidsrepræsentanter, der ikke deltager i netværkets arbejde.  

Fratræder en netværksforperson i løbet af valgperioden, vælger netværket en ny forperson. Ved fravær fx 

pga barsel eller sygdom indtræder en evt. næstforperson i forpersonens sted i fraværsperioden. 

 

4. Møder og andre aktiviteter i netværkene 

Netværkene fastsætter selv deres mødekadence. Det forudsættes dog, at der som minimum afholdes 5 

møder årligt. Møderne kan afholdes virtuelt.  

Der bør altid tages initiativ til afholdelse af et møde i netværket forud for et repræsentantskabsmøde. 

Der bør ligeledes tages initiativ til minimum et årligt arrangement, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og 

/eller GL’s medarbejderrepræsentanter i skolernes bestyrelser deltager.  

 

5. Netværkets ressourcer 

Det enkelte netværk tildeles et antal frikøbstimer, som anvendes til frikøb af forperson og eventuelle andre 

i netværket for varetagelse af opgaver for netværket / GL.  

Anvendelsen af netværkets frikøb fastlægges årligt af netværket på grundlag af fordelingen af opgaver i 

netværket.  

Når netværket har besluttet, hvordan frikøbsressourcen skal anvendes, meddeles dette til GL. 

Ud over frikøbsressourcen kan netværket afholde udgifter til: 



3 
 

 Dækning af transportomkostninger 

 Forplejning til netværkets møder 

 Afholdelse af særlige arrangementer, fx seminarer, for netværket og evt. andre GL-tillidsvalgte 

 

 

 Initiativer for GL’s medlemmer inden for netværket. 

Hvert netværk har en maksimal dispositionsramme til omkostninger i netværket. Det skal understreges, at 

det er en maksimal ramme, hvor det forudsættes, at netværket naturligvis søger at minimere omkostnin-

gerne. 

 

6. Fælles møder mellem lokale netværk  

For at fremme samarbejdet på tværs af skoleformer skal der afholdes mindst et årligt møde mellem de 

lokale netværk på STX/VUC-området, henholdsvis de erhvervsgymnasiale uddannelser. 

Møderne kan evt. holdes i forbindelse med det årlige TR-seminar og/eller det ordinære repræsentant-

skabsmøde. 

 

7. Hovedbestyrelsens deltagelse i netværksmøder 

Hovedbestyrelsesmedlemmer kan efter aftale deltage i netværksmøder mhp. at støtte dialogen og samar-

bejdet mellem de lokale netværk og hovedbestyrelsen.  

 

8. Samarbejde med sekretariatet 

Til hvert netværk er der knyttet en konsulent i sekretariatet. Netværkets konsulent forudsættes at deltage i 

min. et møde årligt i netværket.  

Sekretariatet kan – evt. på initiativ fra hovedbestyrelsen eller andre politiske udvalg – bede netværkene 

behandle særlige temaer, bidrage til undersøgelser mv. 



Bilag 4. 

 

Forretningsorden for Netværksudvalget 
 

Efter § 34, stk. 7 i GL’s love fastlægger hovedbestyrelsen efter indstilling fra Netværksudvalget en forret-

ningsorden for netværksudvalget: 

 

§ 1, Netværksudvalgets formål 

Netværksudvalget er bindeled mellem GL’s hovedbestyrelse og er helt centralt for at opretholde stærke, 

engagerede og velinformerede tillidsrepræsentanter. Netværksudvalget er således helt centralt i forhold til 

GL’s værdi om at sikre en stærk lokal basis i organisationen.  

Netværksudvalgets medlemmer skal fremføre de synspunkter, forslag og problemstillinger, som gennem 

netværkene kommer fra de lokale tillidsrepræsentanter. Udvalgets medlemmer har pligt til at orientere 

tillidsrepræsentanterne i netværkene om de informationer og drøftelser, der foregår i udvalget under hen-

syntagen til eventuelle behov for fortrolighed. For at sikre, at netværket lever op til sit formål, er det vigtigt, 

at medlemmerne af udvalget repræsenterer og formidler holdninger og erfaringer fra netværkene.  

Netværksudvalget skal derfor: 

 komme med input fra den lokale struktur til den centrale struktur, herunder bidrage til at kvalifice-

re beslutninger mv., der ligger i den centrale struktur 

 formidle orientering, politikker mv. fra den centrale til den lokale struktur 

 formidle erfaringer mellem de lokale netværk 

 formidle erfaringer og styrke samarbejdet mellem de forskellige skoleformer 

 rådgive hovedbestyrelsen gennem drøftelser i udvalget 

 

 

§ 2, Netværksudvalgets medlemmer 

Netværksudvalget består af forpersonerne for de lokale netværk, 3 repræsentanter for VUC-sektoren samt 

GL’s forperson. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsens medlemmer kan deltage i udvalgets møder. 

 

§ 3, Udvalgets forperson og forretningsudvalg 

GL’s forperson er forperson for Netværksudvalget.  

Stk. 2. Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af: 

 GL’s forperson  



 1 repræsentant, der vælges af og blandt repræsentanterne fra STX/VUC-netværkene, 

 1 repræsentant, der vælges af og blandt repræsentanterne fra de erhvervsgymnasiale netværk,  

 1 repræsentant, der vælges af og blandt VUC-repræsentanterne i udvalget, samt  

 1 repræsentanten for de private gymnasier 

Stk. 3. Forretningsudvalget fastlægger forslag til dagsorden for udvalgets møder og har ansvar for tilrette-
læggelsen af udvalgets møder, herunder vurdere om der er behov for særskilte møder for de enkelte skole-
former eller andre behov for møder i undergrupper. Forretningsudvalget planlægger også det årlige semi-
nar.  

De enkelte repræsentanter i forretningsudvalget har et ansvar for at sikre at særlige behov og synspunkter 
inden for de enkelte skoleområder tilgodeses.  

 

§ 4, udvalgets møder 

Udvalget mødes op til 8 gange årligt.  

Af de årlige møder er det hensigten, at: 

 mindst 2 møder holdes vest for Storebælt  

 mindst 1 møde afvikles som et virtuelt møde 

 1 møde afvikles ifm. et seminar 

 

Møderne afholdes normalt på onsdage. 

Stk. 2. Forpersonen indkalder til udvalgets møder. 

Stk. 3. Hvis et flertal af forretningsudvalgets medlemmer eller 1/3 af udvalgets medlemmer kræver det, skal 

der indkaldes til møde i udvalget. 

Stk. 4. Medlemmerne har pligt til at deltage i møderne, men kan i tilfælde af forfald sende en suppleant fra 

netværket. 

 

§ 5, Indkaldelse, dagsorden mv. 

Stk. 1. Mødeindkaldelsen skal være vedlagt en foreløbig dagsorden. Til udvalgets ordinære møder skal mø-

deindkaldelsen normalt være udsendt 2 uger før mødet for at give udvalgets medlemmer mulighed for at 

drøfte dagsordenen i netværket. Endelig dagsorden for mødet udsendes normalt senest fredag før mødet. 

Stk. 2. Udvalgets møder ledes af forpersonen eller i dennes fravær et andet medlem fra forretningsudval-

get. 

stk. 3. En del af et netværksmøde kan afvikles opdelt på skoleformer, hvis der skønnes behov for fx at få 

belyst særlige problemstillinger eller behov for særlig erfaringsopsamling inden for skoleområder. 

Stk. 4. Udvalget træffer beslutning ved stemmeflertal, medmindre andet fremgår af GL’s love. 

Stk. 5. Efter mødet udsendes en huskeliste, der opsummerer, hvilken opfølgning mv. der skal ske i netvær-

kene.  

Stk. 6. Efter hvert møde udsendes referat fra mødet. Det tilstræbes, at referatet udsendes senest 2 uger 

efter mødet.  



 

§ 6, Valg af medlemmer til udvalg mv. 

Netværksudvalget udpeger efter TR-valget medlemmer til følgende udvalg, jf. GL’s love: 

 Overenskomstudvalget  

 Uddannelsesudvalget 

 Arbejdspladsudvalget 

 

§ 7, Ikrafttræden 

Denne forretningsorden træder i kraft 1. august 2023. 

 

 

 

 



 

 

 

Bilag 5. 
 

Valg af de 3 VUC-repræsentanter til Netværksudvalget 
 

I medfør af § 34, stk. 3 i GL’s love har hovedbestyrelsen fastlagt følgende regler for valg af repræsentanter 

for VUC-sektorens repræsentanter i netværksudvalget.  

 

1. De 3 repræsentanter for VUC-sektoren vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne på VUC-

området i ulige år. De valgte repræsentanters funktionsperiode løber fra 1. august i valgåret (ulige 

år) frem til 31. juli i det efterfølgende ulige år. 

 

2. Ud over de 3 repræsentanter vælges der 3 suppleanter. Suppleanterne er de kandidater, der mod-

tager 4., 5. henholdsvis 6. flest stemmer blandt de opstillede kandidater. 

 

3. Sekretariatet foranlediger, at valget normalt gennemføres i forbindelse med VUC-mødet i marts i 

ulige år, og gennemføres i så tilfælde blandt de tillidsrepræsentanter, der på det tidspunkt er valgt.  

 

Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at valget gennemføres som en skriftlig afstemning 

blandt tillidsrepræsentanterne på området, fx hvis årsmødet ikke afvikles fysisk, der er usædvanligt 

lavt fremmøde til årsmødet, eller der er stor udskiftning af tillidsrepræsentanter på området. 

 

Hvis der ikke er flere kandidater end repræsentanter, der skal vælges, gennemføres valget som 

fredsvalg. 

4. Det bør så vidt muligt sikres, at der blandt de valgte er en repræsentant for både et stort og et min-

dre VUC, samt at der er en repræsentant for både Øst- og Vestdanmark. Dette sikres ved at opfor-

dre til opstilling, så de opstillede så vidt muligt repræsenterer henholdsvis store og små VUC, og at 

kandidaterne har geografisk spredning. 

 

5.  Ophører en af de valgte repræsentanter med at være tillidsrepræsentant, indtræder suppleanten i 

stedet. 

6.  De 3 repræsentanter vælger af sin midte en repræsentant, der indgår i Netværksudvalgets forret-

ningsudvalg.  

7.  De 3 valgte repræsentanter fordeler de afsatte frikøbstimer blandt sig, idet fordelingen bør ske un-

der hensyntagen til de ekstra opgaver der ligger hos den repræsentant, der indgår i forretningsud-

valget samt til transportbelastning.  
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     Bilag 6. 

 

Forretningsorden for GL’s repræsentantskabsmøder 
 

Bestemmelser om GL’s repræsentantskab fremgår af §§ 15 – 20 i GL’s love. 

I medfør af § 17, stk. 3, hvoraf det fremgår, at repræsentantskabet efter indstilling fra hovedbestyrelsen 

fastlægger en forretningsorden for sine møder, har repræsentantskabet fastlagt følgende forretningsorden 

for sine møder: 

  

§ 1. Offentliggørelse af indkaldelse til repræsentantskabsmødet 

Medlemmerne skal skriftligt gøres bekendt med indkaldelse til repræsentantskabsmøde.  

Frister mv. for indkaldelse til repræsentantskabsmøder fremgår af § 18, stk. 1i GL’s love. 

 

§ 2. Mødepligt 

Medlemmer af repræsentantskabet har pligt til at deltage i repræsentantskabsmøderne, jf. § 16, stk. 3 i 

GL’s love. Dette gælder dog ikke medlemmer af repræsentantskabet, der ikke har stemmeret, jf. § 16, stk. 

1, 1b. 

Hvis en repræsentant er forhindret i at deltage, skal der snarest muligt og senest 10 dage før repræsentant-

skabsmødet gives meddelelse til sekretariatet om, at suppleanten deltager i stedet. Ved akut forfald kan 

der dog frem til mødets start gives meddelelse til sekretariatet om, at suppleanten deltager i stedet. 

Dirigenten konstaterer, hvem der er til stede, henholdsvis ikke til stede og antallet af stemmeberettigede.  

 

§ 3. Hovedbestyrelsesmedlemmer og gæsters deltagelse i repræsentantskabsmøder 

Hovedbestyrelsesmedlemmer deltager i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret. 

Hovedbestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære repræsentantskabsmøderne. Sådanne gæster har 

ikke stemmeret.  

Hovedbestyrelsesmedlemmer og gæster anbringes særskilt fra repræsentantskabets medlemmer i mødelo-

kalet. 

 

§ 4. Valg af dirigent mv. 

GL’s formand åbner mødet og leder valg af dirigent/dirigenter (i det følgende benævnt dirigent).  

Repræsentantskabet vælger dirigent.  
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Dirigenten konstaterer mødets lovlighed.  

Dirigenten leder repræsentantskabets forhandlinger og påser, at GL’s love, repræsentantskabets forret-

ningsorden samt god forhandlings- og mødeskik overholdes. Dirigenten træffer beslutning om forhold, der 

ikke er fastsat i GL’s regelsæt.1 

GL’s repræsentantskabsmøder optages normalt som lydfil.  

 

§ 5. Dagsorden 

Efter valg af dirigent skal dirigenten konstatere mødets lovlighed og dagsordenen for mødet. 

Dirigenten kan foreslå en ændret rækkefølge i dagsordenen.  

 

§ 6. Taletid 

Dirigenten kan foretage begrænsninger i taletiden. 

 

§ 7. Talernes rækkefølge  

Dirigenten giver talerne ordet i den rækkefølge, hvori de indtegner sig på talerlisten. 

Talerlisten kan dog fraviges, hvis dirigenten finder det hensigtsmæssigt i forhold til mødets afvikling.  

 

§ 8. Lukning af talerliste 

Repræsentantskabet kan når som helst på forslag af dirigenten eller et medlem af repræsentantskabet 
vedtage, at talerlisten til det pågældende punkt lukkes.  

Dirigenten skal dog forinden have sikret sig, at alle ændringsforslag til punktet er fremsat for forsamlingen, 

inden der træffes beslutning om at lukke talerlisten. Når der er truffet beslutning om, at talerlisten lukkes, 

kan der ikke fremsættes nye ændringsforslag.  

Afslutning af talerlisten forhindrer dog ikke bemærkninger til forretningsordenen eller korrektioner af 

åbenbare misforståelser. 

 

§ 9. Ændringsforslag 

Ændringsforslag til en sag på dagsordenen, der fremsættes under mødet, skal afleveres skriftligt til dirigen-

ten eller sendes elektronisk til sekretariatet. Forslagsstillerens/-stillernes navne skal fremgå af forslaget. 

Dirigenten kan kræve forslaget præciseret.  

                                                           
1 Dirigenten arbejder i hele sin funktionstid under repræsentantskabets umiddelbare kontrol, således vil 

dirigenten på stedet kunne afskediges, hvis vedkommende giver anledning til repræsentantskabets flertal 

finder tilstrækkelig grund dertil. 
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Dirigenten afgør om, der er tale om ændringsforslag inden for et eksisterende punkt på dagsordenen, eller 

der er tale om et nyt punkt på dagsordenen. Nye forslag på dagsordenen kan ikke behandles.  
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§ 11. Pause 

Hovedbestyrelsen eller x af repræsentantskabsmødets medlemmer kan begære en pause i mødet inden en 

afstemning.  

 

§ 14. Afstemninger  

Repræsentantskabet vedtager beslutninger ved stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovene. Ved 

stemmelighed bortfalder forslaget. 

Dirigenten bestemmer afstemningens form og forløb, herunder rækkefølgen, hvis der er flere forslag til 

afstemning.  

Afstemning sker normalt ved fremvisning af udleverede stemmekort eller lignende.  

Efter forslag fra dirigenten kan forsamlingen træffe enstemmig afgørelse af en sag, henholdsvis tage et 

punkt til efterretning eller godkende dette uden formel afstemning. 

 

§ 16. Ændringer til forretningsordenen 

Denne forretningsorden kan ændres på et hvilket som helst repræsentantskabsmøde ved almindelig stem-

meflerhed.  

Forslag til ændringer i forretningsordenens bestemmelser skal være indsendt til GL’s sekretariat efter de 

almindelige regler og tidsfrister for indsendelse af forslag.  

Der kan ikke på selve repræsentantskabsmøderne fremsættes forslag til ændring af forretningsordenen.  

 

§ 17. Ikrafttræden 

Denne forretningsorden træder i kraft 1. februar 2023 

 

 

 



Bilag 7. 

Forretningsorden for hovedbestyrelsen 
Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, jf. GL’s love § 26, stk. 4. 

 

§ 1.         Møder 

Forpersonen indkalder til hovedbestyrelsesmøder. Endvidere skal hovedbestyrelsen indkaldes, hvis mindst 

5 hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker det.  

Hovedbestyrelsen afholder normalt et månedligt møde uden for sommerferieperioden, svarende til ca. 9 

møder årligt. De ordinære møder afholdes normalt onsdage fra kl. 9:00 – 14:30. 

Møder kan afholdes som et virtuelt møde. 

 

§ 2.         Dagsorden 

Dagsordenen for hovedbestyrelsesmøderne med bilag udsendes så vidt muligt senest fredagen før mødets 

afholdelse. Dagsordenen indeholder altid godkendelse af referater, meddelelser fra forperson, sekretariat, 

udvalg og repræsentationer. Endelig dagsorden fastlægges ved mødets begyndelse. 

Det skal af dagsordenen fremgå, om behandlingen af et punkt vedrører stillingtagen, drøftelse eller oriente-

ring. 

Til beslutningspunkter på dagsordenen skal der så vidt muligt foreligge en udvalgsindstilling. Hvis dette ikke 

er muligt, skal der så vidt muligt foreligge en indstilling fra GL's forperson, et hovedbestyrelsesmedlem eller 

sekretariatet. 

Til alle punkter på dagsordenen udsendes en sagsfremstilling tillige med oplysning om regelgrundlag og 

udvalgsindstilling. 

 

§ 3.          Forslag til punkter på dagsordenen 

Punkter, der ønskes behandlet på et hovedbestyrelsesmøde, skal så vidt muligt være sekretariatet i hænde 

senest en uge før udsendelse af dagsorden. 

Punkter til dagsordenen skal normalt indeholde skriftlig motivering og indstilling. 

Alle medlemmer af hovedbestyrelsen kan komme med forslag til punkter på dagsordenen.  

  

§ 4.         Mødeledelse 

Hovedbestyrelsens møder ledes af forpersonen. De enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen får ordet i 

den rækkefølge, de har bedt om det. Rækkefølgen kan dog af hensyn til en sags behandling ændres. 

Hvis der stilles forslag om afslutning af debatten om et punkt på dagsordenen, skal de indtegnede have 

mulighed for at få ordet, inden forslaget eventuelt sendes til afstemning. 



  

§ 5.         Afstemning og valg 

Hovedbestyrelsen træffer sine beslutninger ved flertal, medmindre andet fremgår af GL's love. 

I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.  

Dette gælder dog ikke ved personvalg. Ved stemmelighed i forbindelse med personvalg foretages lodtræk-

ning. Valg af personer foregår skriftligt, hvis der er begæring herom. 

I særlige tilfælde kan det enkelte hovedbestyrelsesmedlem afgive stemme ved virtuel deltagelse. Det for-

udsætter dog, at der blandt hovedbestyrelsens medlemmer i det konkrete tilfælde er flertal for dette.  

Der kan ikke stemmes ved afgivelse af fuldmagt.  

  

§ 6.          Udvalgsbehandling 

Alle punkter, der optages på dagsordenen med henblik på stillingtagen, skal så vidt muligt forud for dette 

behandles i et udvalg, der er nedsat af hovedbestyrelsen eller ifølge GL's love. Udvalget kommer med en 

indstilling til hovedbestyrelsen om sagens afgørelse. 

Hvis udvalget ikke er enige om en indstilling, skal mindretallet(ene)s indstilling fremgå af sagsfremstillingen. 

På de områder, hvor de enkelte udvalg kan træffe beslutning, skal beslutningen normalt ikke behandles i 

hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen fastlægger kommissorier for de enkelte udvalg med fastlæggelse af, på hvilke områder 

udvalget træffer beslutning, på hvilke områder udvalget indstiller, og på hvilke områder udvalget er forplig-

tet til at følge udviklingen. 

  

§ 7.         Fravær 

I tilfælde af fravær i mere end 2 måneder kan der indkaldes en suppleant i overensstemmelse med reglerne 

i lovene, § 22, stk. 6. 

 

§ 8.      Ikrafttræden 

Forretningsordenen træder i kraft den 1. februar 2023. 

https://www.gl.org/omGL/organisation/HB/Sider/Hjem2.aspx


Bilag 8. 

Kommissorier for APU, OKU og UDU 
 
Arbejdspladsudvalget 
Arbejdspladsudvalget bistår hovedbestyrelsen med at træffe beslutninger og fastlægge GL's politikker i 
form af indstillinger inden for de områder, som fremgår af udvalgets kommissorium eller som af hovedbe-
styrelsen konkret henlægges til udvalget. 
Hvor der er en HB-vedtaget politik, har udvalget inden for sit kommissorium eller hvor opgaver af hovedbe-
styrelsen henlægges til udvalget selvstændig kompetence til at træffe beslutninger vedrørende gennemfø-
relse af de vedtagne politikker og ansvar for udførelse af konkrete opgaver. 
Arbejdspladsudvalget er nedsat af hovedbestyrelsen i henhold til GL's love § 6, stk. 6, og udvalget refererer 
til hovedbestyrelsen. 
Arbejdspladsudvalgets væsentligste opgave er at arbejde for den gode skole, så medlemmerne har en ar-
bejdsplads med godt arbejdsmiljø, fornuftig ledelsesstruktur og ordentlig personalepolitik mv. 
Der er stor fokus på det lokale niveau og de enkelte arbejdspladser. Det gælder medlemmernes arbejdsvil-
kår i bred forstand og skyldes, at de lokale påvirkningsmuligheder i forhold til vilkårene for arbejdets udfø-
relse øges. 
Udviklingen stiller krav til omfanget og måden GL servicerer TR'er og medlemmer på. Der er et stigende og 
løbende behov for uddannelse og information af TR'er og suppleanter, sådan at de kan være bedst muligt 
klædt på til det lokale samarbejde og til de forhandlingsopgaver, de skal udføre.  
Da GL's overenskomst, herunder overordnede aftaler om TR, SU/MED mv., i stor udstrækning har ramme-
karakter som skal forhandles, drøftes og udfyldes lokalt og regionalt, er det en væsentlig opgave for APU at 
levere service og grundlag for de lokale forhandlinger og drøftelser med henblik på at sikre ordentlige ar-
bejdsforhold. 
Ud over værktøjer i forbindelse med den decentrale udfyldelse af overenskomsten, er der brug for at ud-
bygge den lokale viden om TR, MED- og SU-regler, arbejdsmiljø, sikkerhed, teknologi mv. og om personale-
politik i øvrigt. 
APU har som ansvarsområde GL's servicering af det decentrale arbejde på ovennævnte områder og skal 
herudover lave analyser og oplæg omkring GL's centrale politik vedrørende arbejdspladsforhold i bred for-
stand, herunder inddrage internationale perspektiver i relevant omfang. 
APU er endvidere ansvarlig for GL's overordnede beskæftigelsespolitik, herunder sikre fortsat rekruttering 
og fastholdelse af gymnasiale lærere. 
APU har ansvaret for ligestilling inden for GL's område. 
Arbejdspladsudvalgets opgaver 

 Udbyde, udvikle og afholde TR-kurser og -møder 
 TR-information, herunder TR-håndbog og TR-IT-politik mv. 
 Støtte Sikkerhedsrepræsentanternes arbejde, herunder afholde seminarer/møder for disse. 
 Udvikling af idéer og forslag til udvidelse af medlemmernes beskæftigelsesmuligheder. 
 Beskæftigelsesundersøgelsen 
 Udvikling af idéer og forslag til sikring af rekruttering og fastholdelse af gymnasiale lærere. 
 Udformning af generelle politikker, servicering af det decentrale arbejde og fungere som bag-

grundsgruppe for GL’s repræsentanter i eksterne udvalg mv. inden for områderne: 
 TR-, MED- og SU-regler 
 Personalepolitik 
 Arbejdsmiljø, herunder AC’s arbejdsmiljøarbejde, bl.a. BAR for undervisning og forskning 
 Sikkerhed 
 Teknologi/IT 
 Samarbejde og ledelse 
 Støtte i forberedelse af lokaludvalgsmøder 



 Budgetindstilling 
 Introduktion af nye GL-medlemmer 
 Internationale perspektiver og erfaringer vedrørende arbejdspladsforhold 
 Ligestillingsmæssige aspekter vedrørende arbejdspladsforhold mv. 
 Andre spørgsmål vedrørende medlemmernes samlede arbejdspladsforhold 

 

 

Overenskomstudvalget 
Overenskomstudvalget bistår hovedbestyrelsen med at træffe beslutninger og fastlægge GL’s politik i form 
af indstillinger inden for de områder, som fremgår af udvalgets kommissorium eller som af hovedbestyrel-
sen konkret henlægges til udvalget. 
Hvor der er en HB-vedtaget politik har udvalget, inden for sit kommissorium eller hvor opgaver af hovedbe-
styrelsen henlægges til udvalget, selvstændig kompetence til at træffe beslutninger vedrørende gennemfø-
relse af de vedtagne politikker og ansvar for udførelse af konkrete opgaver. 
Overenskomstudvalget er nedsat af hovedbestyrelsen i henhold til GL’s love, og udvalget refererer til ho-
vedbestyrelsen. 
Det er OKU’s opgave at bestyre GL’s og AC’s overenskomster, herunder behandle fortolkningsspørgsmål, 
indkalde og behandle overenskomstkrav og tage sig af øvrige centrale løn- og arbejdstidspolitikker. 
I forlængelse heraf skal OKU udarbejde overordnede analyser og politiske oplæg om overenskomstspørgs-
mål til drøftelse i hovedbestyrelsen, repræsentantskabet, lokaludvalget samt lokal- og områdestrukturen. 
OKU er GL’s pensions- og seniorpolitiske udvalg og skal derfor følge den generelle debat om pensionsfor-
hold og fratrædelsesordninger med henblik på analyser og oplæg til hovedbestyrelsen. 
OKU skal således i det hele taget arbejde bredt med at udvikle og forbedre medlemmernes løn- og arbejds-
forhold samt pensionsforhold. I udvalgets arbejde skal relevante internationale perspektiver og erfaringer 
inddrages, ligesom udvalget har ansvar for information (tovholder) om overenskomst-spørgsmål mv. Endvi-
dere indgår ligestillingsproblemstillinger i relevant omfang. 
 
Overenskomstudvalgets opgaver 

 Generelle politikker om løn og arbejdstid, herunder vejledning i forhold til lokale løn- og arbejds-
tidsspørgsmål 

 Fortolkninger af GL’s overenskomster, dels vedrørende spørgsmål, der forhandles centralt og dels 
vedrørende spørgsmål, som opstår i forbindelse med den decentrale udmøntning af overenskom-
sten. 

 Fungere som baggrunds- og følgegruppe, herunder koordinere og støtte den decentrale udmønt-
ning af overenskomsterne. 

 Overordnede analyser og politikudviklende oplæg til drøftelse i GL-sammenhænge 
 Principielle spørgsmål vedrørende løn og arbejdstid 
 Indkaldelse og behandling af GL’s aftale- og overenskomstkrav 
 Alle andre spørgsmål i tilknytning til GL’s/AC’s overenskomst og lønsum 
 Pensionsspørgsmål 
 Følge og analysere spørgsmål om pension og fratrædelsesordninger 
 Baggrundsgruppe for GL’s repræsentant i Akademikerpensions bestyrelse 
 Diskussion af pensionskassens ydelses- og investeringspolitik 
 Information om overenskomstspørgsmål 
 Internationale perspektiver og erfaringer af betydning for medlemmernes løn- og ansættelsesfor-

hold 
 Ligestillingsmæssige aspekter i forhold til medlemmernes løn- og ansættelsesforhold 
 Alle andre spørgsmål vedrørende medlemmernes samlede løn- og ansættelsesforhold. 



Uddannelsesudvalget 

Uddannelsesudvalget bistår hovedbestyrelsen med at træffe beslutninger og fastlægge GL's politik i form af 

indstillinger inden for de områder, som fremgår af udvalgets kommissorium eller som af hovedbestyrelsen 

konkret henlægges til udvalget. 

Hvor der er en HB-vedtaget politik, har udvalget inden for sit kommissorium eller hvor opgaver af hovedbe-
styrelsen henlægges til udvalget selvstændig kompetence til at træffe beslutninger vedrørende gennemfø-
relse af de vedtagne politikker og ansvar for udførelse af konkrete opgaver. 
Uddannelsesudvalget er nedsat af hovedbestyrelsen i henhold til GL's love §6, stk. 6, og udvalget refererer 
til hovedbestyrelsen. 
GL lægger stor vægt på at fastholde og sikre en national standard for de gymnasiale uddannelser. Det bety-
der at GL's generelle uddannelsespolitik bør udformes – eller i det mindste koordineres – centralt. Udval-
gets arbejde er rettet mod det nationale politiske niveau, men skal også understøtte den lokale uddannel-
sespolitiske udvikling. 
De rådgivende udvalg i GL og det decentrale niveau vil naturligt ofte blive inddraget i de uddannelsespoliti-
ske diskussioner, men det er vigtigt at uddannelsespolitikken i GL ses i en overordnet sammenhæng, og at 
det derfor er i hovedbestyrelsen efter høring i Uddannelsesudvalget, at den endelige politikfastlæggelse 
finder sted. 
UDU har ansvar for at sikre at GL er bekendt med internationale udviklingstendenser og inddrage det inter-
nationale perspektiv i relevant omfang, ligesom UDU skal tilstræbe at præge den internationale debat og 
udvikling. 
 
Uddannelsesudvalgets opgaver 

 Præge diskussionen om indholdet af og rammer for de gymnasiale uddannelser i Danmark 
 Initiere uddannelsespolitiske udspil og stimulere debatten blandt gymnasielærerne om uddannel-

sespolitiske spørgsmål 
 Følge og præge de uddannelsespolitiske initiativer overalt, hvor de foregår 
 Følge udviklingen på skolerne med henblik på at sikre, at der fortsat er en national standard for alle 

gymnasieuddannelserne i Danmark 
 Arbejde for at sikre lærernes kompetenceudvikling i bred forstand. Efter- og videreuddannelse er 

derfor en central opgave 
 Arbejde for at sikre den pædagogiske forskning på området 
 Indstille til hovedbestyrelsen hvem der skal repræsentere GL i eksterne udvalg mv. vedr. uddannel-

sesspørgsmål. Uddannelsesudvalget drøfter og fastlægger mandater for disse repræsentanters vir-
ke. 

 Aktivt følge og præge den internationale uddannelsespolitiske debat og udvikling 
 Diskutere dagsordenen og udpege repræsentanter og mandat til GL’s repræsentanter forud for del-

tagelse i uddannelsespolitiske internationale fora 
 Uddannelsesudvalget skal sammen med de andre udvalg sikre at GL’s internationale arbejde fortsat 

rummer et solidaritetsaspekt - f.eks. hjælp til opbygning og udvikling af demokratiske fagforeninger 
og/eller pædagogisk og organisatorisk udvikling af gymnasieskoler 

 Ligestillingsmæssige aspekter i forhold til uddannelsespolitikken, herunder også i forhold til etniske 
minoriteter og multikulturel undervisning. 

 



Bilag 9. 

 

Valg til udvalg for ikke-fastansatte 
 

I GL’s love §35 hedder det: 

”Hovedbestyrelsen fastlægger i dialog med udvalget retningslinjer for valg af udvalgets medlemmer.” 

I medfør heraf har hovedbestyrelsen i dialog med udvalget for ikke-fastansatte fastlagt følgende: 

 

1. I ulige år vælges der af og blandt GL’s -ikke-fastansatte medlemmer 5 medlemmer til udvalget for 

ikke-fastansatte og mindst 3 suppleanter.  

 

2. Valget gennemføres normalt i september/oktober i forbindelse med GL’s årlige seminar for ikke-

fastansatte, og det nye udvalg træder i funktion umiddelbart efter valget. 

 

3. GL’s ikke-fastansatte medlemmer orienteres om valget mindst 3 uger før valgets gennemførelse.  

 

4. Ikke-fastansatte medlemmer, der ønsker at stille op til valget, men som ikke deltager i seminaret, 

skal senest 48 timer før seminaret starter give sekretariatet besked om deres kandidatur. Det kan 

ske ved mail til GL’s sekretariat. 

 

5. Senest kl. 20 dagen før valgets gennemførelse offentliggøres kandidatlisten på GL’s hjemmeside. 

 

6. Medlemmer, der ønsker at afgive stemme, men som ikke deltager i seminaret, kan give sekretaria-

tet besked herom, senest kl. 10:00 på dagen for valgets gennemførelse. Der vil herefter være mu-

lighed for at afgive stemme pr. mail til sekretariatet.  

 

7. Hvert medlem kan afgive stemme på op til 5 personer. 

 

8. Hvis der ikke er flere kandidater end repræsentanter, der skal vælges, kan valget gennemføres som 

fredsvalg. 

 

9. I lige år kan der efter behov gennemføres suppleringsvalg til udvalget.  



Bilag 10. 

 

Valg til udvalg for ledere 
 

I GL’s love §36 hedder det: 

”Hovedbestyrelsen fastlægger i dialog med udvalget retningslinjer for valg af udvalgets medlemmer.” 

I medfør heraf har hovedbestyrelsen i dialog med udvalget for ledere fastlagt følgende: 

 

1. I ulige år vælges der af og blandt GL’s ledermedlemmer 5 medlemmer til udvalget for ledere og 

mindst 3 suppleanter.  

 

2. Valgperioden er 1. august i ulige år til 31. juli i det følgende ulige år. 

 

3. Valget gennemføres normalt i maj/juni ulige år. 

 

4. Valget gennemføres ved elektronisk afstemning blandt GL’s ledermedlemmer, der hver kan afgive 

én stemme.  

 

5. Hvis der ikke er flere kandidater end repræsentanter, der skal vælges, kan valget gennemføres som 

fredsvalg. 

 

6. De valgte suppleanter har mulighed for at deltage i udvalgets møder i valgperioden. 

 

 



Bilag 11. 

 

 

Valg til GL’s udvalg for pensionister 
 

I GL’s love §37 hedder det: 

”Hovedbestyrelsen fastlægger i dialog med udvalget retningslinjer for valg af udvalgets medlemmer.” 

I medfør heraf har hovedbestyrelsen i dialog med udvalget for pensionister fastlagt følgende: 

 

1. I ulige år vælges der af og blandt GL’s pensionistmedlemmer 5 medlemmer til udvalget og 1 suppleant.  

 

2. Valgperioden er 1. august i ulige år – 31. juli i det efterfølgende ulige år.  

 

3. Valget gennemføres normalt i maj – juni måned i ulige år.  

 

4. Valget gennemføres ved elektronisk afstemning blandt GL’s pensionistmedlemmer, der hver kan afgive 

én stemme.  

 

5. Hvis der ikke er flere kandidater end udvalgsmedlemmer, der skal vælges, kan valget gennemføres som 

fredsvalg. 

 

6. Suppleanten har mulighed for at deltage i udvalgets møder i valgperioden.  

 

 

 



Bilag 12. 

Valgledere i GL 
 
 
Valg af valgledere: 
På efterårets ordinære repræsentantskabsmøde – jf. GL’s love §18, stk. 4 vælger repræsentantskabet to 
valgledere.  
Valglederne vælges blandt GL’s medlemmer. 
 
Funktionsperioden træder i kraft i umiddelbar forlængelse af valget og gælder frem til valg af valgledere på 
næste efterårs ordinære repræsentantskabsmøde. 
 
 
Valgledernes opgave: 
Valgledernes opgave er at føre tilsyn med, at foreningens valghandlinger og afstemninger foregår efter 
forskrifterne i GL’s love og dermed understøtte legitimiteten i foreningens demokratiske virke. 
 
Sekretariatet varetager valghandlinger og afstemninger. Ved valg til hovedbestyrelsen gennemføres valg-
handlingen i samarbejde med ekstern leverandør. 
 
Forinden et personvalg til lovbundne udvalg eller en urafstemning, fx om overenskomstresultat, orienterer 
sekretariatet valglederne om, hvordan afstemningen planlægges afviklet, herunder hvilken information 
sekretariatet giver om afstemningen. Ved afstemningens afslutning orienteres valglederne om resultatet og 
godkender resultatet inden offentliggørelse. 
 
Hvis der kan være tvivl om, hvorvidt en kandidat er opstillingsberettiget, træffer valglederne den endelige 
afgørelse.  
 
Såfremt lovene foreskriver en lodtrækning, foretages denne normalt af valglederne. 
 
Hvis en liste, der ikke er repræsenteret i hovedbestyrelsen, ønsker at blive anmeldt som liste, tager valgle-
derne stilling til, om listen opfylder betingelserne for at være opstillingsberettiget. Valglederne tildeler nye 
lister et listenummer. 
 
Ved valg til hovedbestyrelsen, når stemmetallene foreligger, fordeler valglederne og sekretariatet i samar-
bejde mandaterne jf. forskrifterne i lovene. 
 
På repræsentantskabsmøder har valglederne ansvaret for, at afvikling af afstemninger foregår jf. forret-
ningsorden for repræsentantskabet. Hvis afstemningen foregår med håndsoprækning, varetager valgleder-
ne funktionen som stemmetællere i samarbejde med sekretariatet. 
 
  
Der er ikke frikøb eller honorar forbundet med hvervet. GL dækker alene eventuelle transportomkostninger. 
  
 
 



Bilag 13. 

Statutter for voldgiftsret ifm. eksklusion af et medlem 

Der er alene sket redaktionelle ændringer / en sproglig modernisering. 

 

 
Nye regler 

 

 
Nugældende regler 

 

§ 1. Rettens kompetenceområde 

Et ekskluderet medlem (i det følgende kaldet "medlemmet"), der i med-
før af GL's love § 8 er blevet ekskluderet, kan inden for en frist på 2 må-
neder efter at have modtaget skriftlig meddelelse om eksklusionen ind-
bringe spørgsmålet om eksklusionens berettigelse for voldgiftsretten. 
Dette skal ske ved anbefalet brev til foreningens forperson. 

 

§ 2. Rettens sammensætning 

Voldgiftsretten består af 2 voldgiftspersoner, hvoraf medlemmet udpe-
ger den ene og GL’s hovedbestyrelse den anden. Begge voldgiftsperso-
ner skal være medlem af GL. 

Medlemmet skal ved meddelelsen om ønsket om at indbringe eksklusi-
onen for voldgiftsretten oplyse navn og adresse på den voldgiftsperson, 
som pågældende har valgt. 

Inden en måned efter modtagelsen af meddelelsen fra medlemmet skal 
hovedbestyrelsen underrette medlemmet om navn og adresse på den 
voldgiftsperson, som hovedbestyrelsen har udpeget. Gives sådan med-
delelse ikke, kan medlemmet kræve, at landsretten anmodes om at 
udpege en voldgiftsperson. 

Hver af de to voldgiftspersoner kan på ethvert trin af sagen begære, at 
landsretten anmodes om at udpege et tredje voldgiftsmedlem, der skal 

 

Rettens kompetenceområde 

§ 1. Et ekskluderet medlem - i det følgende kaldet "medlemmet" - der i 
medfør af GL's love § 29 er blevet ekskluderet, kan i indtil 2 måneder 
efter modtagen skriftlig meddelelse herom indbringe spørgsmålet om 
eksklusionens berettigelse for voldgiftsretten. 

 

 

Rettens sammensætning 

§ 2. Ønsker medlemmet at rejse voldgiftssag, skal vedkommende inden 
ovennævnte frists udløb ved anbefalet brev meddele foreningens for-
mand dette og samtidig oplyse navn og adresse på den voldgiftsmand, 
medlemmet har valgt. Inden en måned efter modtagelsen af meddelel-
sen fra medlemmet skal hovedbestyrelsen underrette dette om navn og 
adresse på en af hovedbestyrelsen udpeget voldgiftsmand. Gives sådan 
meddelelse ikke, kan medlemmet kræve, at landsretten anmodes om at 
udpege en voldgiftsmand. De således udpegede 2 voldgiftsmænd be-
klæder voldgiftsretten, idet dog hver af dem er berettiget til på ethvert 
trin af sagen at begære, at landsretten anmodes om at udpege et tredje 
voldgiftsmedlem, der skal være rettens formand.  

 



være juridisk sagkyndig, og som er rettens forperson.  

 

§ 3.  Habilitetskrav 

Ingen voldgiftsperson må have en sådan tilknytning til sagen, at pågæl-
dende som dommer måtte vige sit sæde i medfør af reglerne i retspleje-
loven. Ingen voldgiftsperson må være ansat ved den skole, hvor det 
pågældende medlem har sit arbejde.  

 

§ 4. Processuelle regler 

Voldgiftsrettens sager skal fremskyndes mest muligt. Begrundet kendel-
se skal afsiges senest 14 dage efter, at parterne sidst har haft lejlighed til 
skriftligt og mundtligt at udtale sig. I øvrigt bestemmer voldgiftsretten 
selv procesformen.  

 

§ 5. Rettens afgørelse 

Rettens kendelse skal enten stadfæste eller ophæve eksklusionen.  

 

§ 6. Sagsomkostninger 

Omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, herunder honorar til 
voldgiftspersonerne, fastsættes af voldgiftsretten og pålægges den ta-
bende part, medmindre retten på grund af særlige omstændigheder 
finder det rimeligt helt eller delvis at gøre afvigelser herfra.  

Foreningen kan dog forskudsvis afholde udgifterne til sagen. 

 

§ 7. Ændringer i statutterne 

Ændringer i statutterne sker efter de regler, der gælder for ændringer af 
GL’s love.  

 

 

 

Habilitetskrav 

§ 3. De to i § 2 omhandlede voldgiftsmænd skal være lærere ved et 
gymnasium, studenterkursus eller HF-kursus, medens den i medfør af § 
2 eventuelt udnævnte formand for voldgiftsretten skal være juridisk 
sagkyndig. Ingen voldgiftsmand må have en sådan tilknytning til den 
foreliggende sag, at han, i tilfælde af, at han var dommer, måtte vige sit 
sæde i medfør af reglerne i retsplejeloven. Ej heller må nogen voldgifts-
mand være ansat ved den skole, hvor det pågældende medlem har sit 
arbejde.  

Processuelle regler 

§ 4. De af voldgiftsretten forelagte sager skal fremskyndes mest muligt. 
Kendelse, der skal være ledsaget af grunde, skal afsiges senest 14 dage 
efter, at parterne sidst har haft lejlighed til skriftligt og mundtligt at ud-
tale sig. I øvrigt bestemmer voldgiftsretten selv procesformen.  

Rettens afgørelse 

§ 5. Rettens kendelse skal enten stadfæste eller ophæve eksklusionen.  

Sagsomkostninger 

§ 6. Omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, herunder honorar 
til voldgiftsmændene, afholdes forskudsvis af foreningen. De fastsættes 
af voldgiftsretten og pålægges den tabende part, medmindre retten på 
grund af særlige omstændigheder finder det rimeligt helt eller delvis at 
gøre afvigelser herfra.  

 

Ændringer i statutterne 

§ 7. Ændringer i statutterne sker efter de regler, der gælder for lovæn-
dringer. Statutter for voldgiftsret er vedtaget ved urafstemning i de-
cember 1974. 



 

§ 8. Ikrafttræden 

Disse statutter er gældende med virkning fra den 1. februar 2023. 

 
 

 

 



      Bilag 14 

Tillidsrepræsentanters deltagelse i repræsentantskabsmøder og mulighed 
for at indgå i valgforbund 
 
Af § 16 i GL’s love om repræsentantskabets sammensætning fremgår det, at  
 

”a. 1 tillidsrepræsentant fra alle gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser, VUC, erhvervsgymnasier 

(herunder eux) med mindst 15 GL-medlemmer  

b. Tillidsrepræsentanter, der ikke opfylder forudsætningerne i pkt. a., kan deltage i repræsentantskabs-

mødet, men har ikke stemmeret.  

 

Disse tillidsrepræsentanter kan dog på repræsentantskabsmødet indgå valgforbund og vælge 1 repræ-

sentant med stemmeret for hver 15 medlemmer. Tillidsrepræsentanter, der har indgået valgforbund, 

skal meddele dette ved indskrivningen på repræsentantskabsmødet.  

 

Hvis institutionen i forvejen er repræsenteret i repræsentantskabet, kan en tillidsrepræsentant på en af-

deling dog ikke indgå i valgforbund med en anden institution.” 

 

Nedenfor opridses en række eksempler på institutioner, hvor det er – og ikke er – muligt at indgå i valgfor-

bund med andre afdelinger eller institutioner. Udgangspunktet er, at det forudsætter en anmeldt tillidsre-

præsentant, der varetager egne medlemmers interesser, for at kunne deltage i repræsentantskabsmøder 

og for at kunne indgå i valgforbund. Valgforbund kan ske på tværs af skoleformer. GL-TR, der indgår valg-

forbund, afgør selv, hvem af dem der opnår stemmeretten.  

 

Eksempel 1: Institution med 1 afdeling, men 2 TR 

 

 

 

 
 
Institutionen har én afdeling, men to ligeværdige GL-TR.  
> Begge TR kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret. Den ene TR har stemmeret. 
 
 
Eksempel 2: Institutioner med færre end 15 medlemmer 

 

 

 

 

 

To eller flere institutioner med færre end 15 medlemmer, men hver med en GL-TR.  
> Begge TR kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret. De to TR kan indgå i et valgforbund, hvor-
ved den ene opnår stemmeret. 
 

2 GL-TR 
103 medl. 

GL-TR  
13 medl. 

GL-TR  
12 medl. 
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Eksempel 3: Institution med 2 afdelinger 

 

 

 

 
 
De to afdelinger har hver en GL-TR. Den ene afdeling har flere end 15 medlemmer. Den anden har færre.  
> Begge TR kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret, og TR med flere end 15 medlemmer har 
stemmeret. 
 
 
Eksempel 4: Institution med 3 afdelinger 

 

 

 

 
 
De tre afdelinger har hver en GL-TR. 2 afdelinger har færre end 15 medlemmer, og en afdeling har flere end 
15 medlemmer.  
> Alle tre TR kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret, og TR med flere end 15 medlemmer, har 
stemmeret. De 2 TR med færre end 15 medlemmer, men tilsammen mere end 15 medlemmer, kan indgå et 
valgforbund, hvorved den ene opnår stemmeret. 
 
Eksempel 5: Institution med 3 afdelinger 

 

 

 

 
 
De tre afdelinger har hver en GL-TR. 2 afdelinger har færre end 15 medlemmer, og en afdeling har flere end 
15 medlemmer.  
> Alle tre TR kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret, og TR med flere end 15 medlemmer har 
stemmeret. De 2 TR med færre end 15 medlemmer har til sammen under 15 medlemmer og kan derfor 
ikke indgå et valgforbund. 
 
 
Eksempel 6: Institution med 4 afdelinger 

 

 

 

 
 
De fire afdelinger har hver en GL-TR, og alle fire afdelinger har flere end 15 medlemmer.  
> Alle fire TR kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret, og da de alle fire har flere end 15 med-
lemmer, har de alle fire stemmeret. 
 
  

GL-TR  
9 medl. 

GL-TR 
11 medl. 

GL-TR 
38 medl. 

GL-TR  
4 medl. 

GL-TR 
9 medl. 

GL-TR 
38 medl. 

GL-TR  
17 medl. 

GL-TR 
24 medl. 

GL-TR 
16 medl. 

GL-TR 
33 medl. 

GL-TR  
14 medl. 

GL-TR 
19 medl. 
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Eksempel 7: Institution med 4 afdelinger 

 

 

 

 
 
De fire afdelinger har hver en GL-TR. 2 afdelinger har flere end 15 medlemmer, 2 afdelinger har færre. 
> Alle fire TR kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret. De 2 TR, der har flere end 15 medlem-
mer, har stemmeret. De 2 TR med færre medlemmer kan indgå et valgforbund, hvorved den ene opnår 
stemmeret. 
 
 
Eksempel 8: Institution med 4 afdelinger 

 

 

 

 
 
Tre ud af fire afdelinger har en GL-TR, hvoraf den ene repræsenterer flere end 15 medlemmer. De to andre 
repræsenterer færre end 15 medlemmer. En afdeling har ikke en GL-TR. 
> De tre GL-TR kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret. GL-TR med flere end 15 medlemmer 
har stemmeret. De to øvrige GL-TR kan indgå valgforbund, hvorved den ene opnår stemmeret. 
 
 
 

GL-TR  
17 medl. 

GL-TR 
24 medl. 

GL-TR 
9 medl. 

GL-TR 
14 medl. 

GL-TR  
14 medl. 

GL-TR 
19 medl. 

GL-TR 
9 medl. 

INGEN GL-TR 
30 medl. 



Bilag 15. 

 

Forretningsorden for forretningsudvalget 
Forretningsudvalget forestår foreningens daglige, politiske ledelse under ansvar for hovedbestyrelsen, jf. § 

27 i GL’s love. Hovedbestyrelsen fastlægger forretningsorden for forretningsudvalget. 

 

§ 1.          Møder 

Forpersonen indkalder til møder i forretningsudvalget (FU).  

Forretningsudvalget afholder normalt et 1-2 møder pr. halvår af 2 timers varighed, men FU kan 

træde sammen til ekstraordinære møder efter behov. 

Møder kan afholdes som virtuelle møder. 

Dagsorden og referat udsendes normalt til hele hovedbestyrelsen. 

§2. Opgaver 

Stk. 1. Forretningsudvalget underskriver GL’s regnskab og indstiller regnskabet til hovedbestyrel-

sens godkendelse, inden hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabets godkendelse. 

Hovedbestyrelsen indstiller rammebudgettet til repræsentantskabets godkendelse på baggrund af 

indstilling fra forretningsudvalget. 

Stk. 2. Ved politisk stillingtagen til medlemssager er det forretningsudvalget, der orienteres af se-

kretariatet og træffer beslutning, fx om bevilling af voldgiftssager for medlemmer. 

Stk. 3. Ved hastesager kan forretningsudvalget træffe beslutninger på hovedbestyrelsens vegne. 

Hovedbestyrelsen orienteres om forretningsudvalgets arbejde. 

Forretningsudvalget kan, hvis situationen kræver det, og beslutningen ikke kan afvente først-

kommende hovedbestyrelsesmøde, træffe beslutning om bevillinger på op til 250.000 kr. også 

selv om beløbet tages af rådighedspuljen. 

§ 3.         Dagsorden 

Stk. 1. Dagsordenen for FU-møder med bilag udsendes så vidt muligt to hverdage før mødets af-

holdelse. Endelig dagsorden fastlægges ved mødets begyndelse. 

Det skal af dagsordenen fremgå, om behandlingen af et punkt vedrører stillingtagen, drøftelse el-

ler orientering. 

Stk. 2. Punkter, der ønskes behandlet på et forretningsudvalgsmøde, skal så vidt muligt være se-

kretariatet i hænde senest en uge før udsendelse af dagsorden. 

Punkter til dagsordenen skal normalt indeholde en skriftlig motivering og indstilling. 

Alle medlemmer af forretningsudvalget kan komme med forslag til punkter på dagsordenen.   

§ 4.          Mødeledelse 

Forretningsudvalgets møder ledes af forpersonen. De enkelte FU-medlemmer får ordet i den ræk-

kefølge, de har bedt om det. Rækkefølgen kan dog af hensyn til en sags behandling ændres.  

§ 5.         Afstemning og valg 



Forretningsudvalget træffer sine beslutninger ved flertal. I tilfælde af stemmelighed er forperso-

nens stemme udslagsgivende. Et medlem af FU (dog to medlemmer af FU, hvis forretningsudval-

get består af fire personer) kan dog kræve, at sagens afgørelse løftes op i hovedbestyrelsen.  

§ 6.       Ikrafttræden 

Forretningsordenen træder i kraft den 1. februar 2023. 


