
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 til-
lidsrepræsentanterne 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 kvalifi-
cere 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. 
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