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Indledning 

Sidste år skrev jeg i mit forord, at jeg ikke håbede, 
at dette års beretning ville have nedskæringer 
som den altdominerende og mørke grundtone.  
Det håb er indfriet. For med finansloven for 2020 
lykkedes det at komme af med det forhadte om-
prioriteringsbidrag, der havde forpestet stemnin-
gen og fremtidsudsigterne for uddannelsesområ-
det siden vedtagelsen i 2015. 

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget var en be-
tydelig sejr for GL og vores samarbejdspartnere. I 
GL var det ubetinget vores højst prioriterede ind-
satsområde siden 2015. Desværre viser finans-
lovsforslaget for 2020, at vi ikke kan hvile på laur-
bærrene. Der er i forslaget lagt op til besparelser 
på uddannelserne, som skal gå til at finansiere et 
politiforlig.   

Denne gang er forringelserne ganske vist forklædt 
i nysproglige omskrivninger som besparelser på 
reklame, også kaldet markedsføringsomkostnin-
ger. Der er tale om endnu et anslag mod en 
trængt uddannelsessektor, som bestemt ikke har-
monerer med statsministerens ord om, at det er 
”tudetosset at spare på uddannelse”. GL er gået i 
offensiven for at få fjernet besparelserne, og jeg 
håber og tror på, at det vil lykkes. Men tilbage 
står, at vi må konstatere, at kampen mod økono-
miske forringelser ikke er ovre endnu.       

Andre mørke skyer har desværre også trukket sig 
sammen over os. Coronapandemien har sat sig al-
vorlige og uhyggelige spor overalt i verden og har 
også ramt de gymnasiale uddannelser. Nedluk-
kede skoler, omfattende virtuel undervisning og 

aflyste eksamener er blot nogle af de tiltag, der 
har påvirket vores arbejde. Dertil kommer usik-
kerhed ved genåbningen af skolerne og løbende 
ændringer i retningslinjerne fra sundhedsmyndig-
hederne, som kan være svære at forholde sig til 
og efterleve for skolerne. 

I beretningen har vi reserveret et afsnit til Coro-
nakrisen, hvor du kan læse mere om de initiati-
ver, GL har taget for at hjælpe og beskytte med-
lemmerne i en helt ekstraordinær og vanskelig 
tid. 

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle 
gymnasielærere for den enestående indsats, I har 
leveret under nødundervisningens pres og helt 
usædvanlige arbejdsforhold. På min vej i det dan-
ske landskab møder jeg blandt andet forældre til 
gymnasieelever, der udtrykker stor tak for den 
velgennemførte og imponerende indsats, de var 
vidne til under den virtuelle hjemmeundervis-
ning. Samme toner lyder fra undervisningsmini-
steren og de politiske ordførere. Det er jeg på je-
res, medlemmernes, vegne stolt over.    

En beretning kan naturligvis ikke dække samtlige 
af de aktiviteter, GL har taget del i undervejs. Den 
er udtryk for et valg og gengiver et begrænset, 
men væsentligt udsnit af GL's arbejde i beret-
ningsperioden.  

God læselyst 

Tomas Kepler 
formand 
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Kapitel 1 
Coronakrisen 
 

Coronakrisen skaber undtagelsestilstand  
På et pressemøde i Statsministeriets spejlsal ons-
dag 11. marts klokken 20.30 annoncerede stats-
minister Mette Frederiksen, at Danmark ville 
blive lukket ned i foreløbig 14 dage med fuld virk-
ning fra fredag 13. marts. Beslutningen skyldtes 
en væsentlig stigning i antallet af Coronasmit-
tede. 

For gymnasieuddannelserne gav beslutningen 
store udfordringer, som skulle tackles inden for 
meget kort tid. Alle elever og lærere blev sendt 
hjem i to uger samtidig med, at der fra officielt 
politisk hold blev formuleret en ambition om, at 
der skulle gennemføres så meget undervisning, 
som situationen tillod. I praksis betød det en om-
stilling til fuld skala med virtuel undervisning. 

 

Fra dag 1 inviterede lærerne eleverne ind i det virtuelle 
klasserum, hvor alt foregik fra hjemme-pc’en. Og her-
fra foregik al undervisning indtil eleverne kunne 
komme tilbage til skolen. 

Lærerne levede i høj grad op til de udfordringer, 
som overgangen til virtuel undervisning stillede. 
Fra dag et løftede lærerne opgaven og omstillede 
undervisningen. Tilsvarende gjaldt da den vanske-
lige proces med gradvis genåbning skulle håndte-
res. Gymnasielærere er ofte blevet beskyldt for at 
være for lidt ”omstillingsparate”. Den fordom 
blev med al tydelighed gjort til skamme i Coro-
nakrisen.  

I den ekstraordinære Coronasituation har det væ-
ret afgørende for GL at sikre, at gymnasielærerne 
oplever tryghed i arbejdet, at de fastlagte, sund-
hedsfaglige retningslinjer overholdes og samtidig 
sikre, at lærerne inden for disse rammer kan le-
vere en undervisning, der i størst muligt omfang 
lever op til lærernes faglige ambitioner og elever-
nes behov.  

Nødvendigt med inddragelse af tillidsvalgte i 
tæt samarbejde på skolerne  
Coronakrisen er en kollektiv udfordring på sko-
lerne, som kræver tæt samarbejde og dialog mel-
lem ledelse, tillidsvalgte og medarbejdere. GL 
måtte imidlertid konstatere, at flere steder, navn-
lig på de erhvervsgymnasiale uddannelser, blev 
en række beslutninger og tiltag truffet og iværk-
sat uden inddragelse af medarbejderne i fx sam-
arbejdsudvalget.  

En del af forklaringen kan være, at de mange ret-
ningslinjer fra Sundhedsstyrelsen var udformet og 
formuleret af en myndighed, der af gode grunde 
ikke var vant til at arbejde med inddragelse af ar-
bejdsmarkedets parter, eller som myndighed ikke 
har et nærtstående kendskab til traditioner og 
kutymer på undervisningsområdet i Danmark.  

Men både sund fornuft og reglerne siger klart, at 
situationer med store ændringer i rammerne for 
arbejdet - som fx Coronakrisen og de nødvendige 
initiativer i tilknytning hertil – altid skal løses i dia-
log med medarbejderne. Det kan derfor undre, at 
et stort mindretal af skolerne ikke efterlevede 
dette. Det aktualiserer, at GL er opmærksom på, 
hvordan medarbejderindflydelse og – inddragelse 
fungerer på skolerne – også uden Coronakrisen. 
Meget er lykkedes indtil nu, men det er simpelt-
hen ikke godt nok, når ledelserne ikke respekte-
rer reglerne om og værdien af dialog med medar-
bejderne og deres repræsentanter.  
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Pragmatiske løsninger på opgørelse af ar-
bejdstid 
Undervisningsministeriet lagde fra Coronakrisens 
start vægt på, at det var en helt ekstraordinær si-
tuation. Ministeriet opfordrede derfor kraftigt de 
enkelte skoler til at finde fornuftige og pragmati-
ske løsninger på håndteringen af lærernes ar-
bejdstid. Samme toner lød fra GL til ledelserne på 
skolerne. 

GL har med udmeldinger til tillidsrepræsentan-
terne forsøgt at bidrage til, at arbejdstidsopgørel-
serne blev håndteret fornuftigt på skolerne.  Des-
uden har GL opfordret til, at tillidsrepræsentan-
terne kontaktede sekretariatet, hvis der opstod 
problemer med arbejdstidsopgørelsen på skolen. 

I den hidtidige Coronaperiode er det GL’s opfat-
telse, at man på langt de fleste gymnasiale ar-
bejdspladser har håndteret lærernes arbejdstid 
pragmatisk og fornuftigt ud fra en forståelse af, at 
dette var nødvendigt i situationen – og i tråd med 
regeringens udmeldinger. 

Uddannelsespolitik i en tid med nødunder-
visning  
Undervisningsministeren nedsatte en følge-
gruppe under Coronakrisen, som GL sad med i. 
Her opfordrede GL tidligt i perioden regeringen til 
at aflyse hovedparten af årets eksamener.  Be-
grundelsen var, at nedlukningen af skolerne fore-
gik på et tidspunkt, hvor eksamensforberedel-
serne for alvor skulle i gang samtidig med, at der 
fortsat var stor usikkerhed om, hvornår elever og 
lærere kunne vende tilbage til den almindelige 
undervisning.   

GL argumenterede for, at eksamenstiden skulle 
konverteres til undervisning, fordi den virtuelle 
undervisning var mangelfuld sammenholdt med 
den almindelige undervisning, og tiden derfor 
bedre kunne bruges på at indhente det efterslæb, 
eleverne ville have efter tiden med virtuel nødun-
dervisning.  

Efter politiske forhandlinger blev det besluttet at 
fastholde enkelte eksamener, men aflyse de fle-
ste. Det gav ro til bedre planlægning af undervis-
ningen og ordentlige sundhedsmæssige rammer 
omkring de eksamener, der blev gennemført.  

GL pointerede dog, at alle eksamener på hf, sær-
ligt på hf-enkeltfag, burde fastholdes. Her ind-
førte politikerne i stedet de såkaldte ”evalue-
ringssamtaler”. GL opfordrede også til, at man til 
de eksamener, der blev afviklet, skulle begrænse 
risikoen for smittespredning ved at bruge regio-
nale censorkorps. 

Kampen om den virtuelle undervisning  
I en række debatindlæg gjorde flere debattører 
og meningsdannere sig hurtigt til talsmænd for, 
at det nu gjaldt om at gribe momentum og bruge 
Coronakrisens virtuelle nødundervisning som af-
sæt for at formulere en ny strategi for større ud-
bredelse af digital undervisning i Danmark. 
 
Synspunktet blev imødegået af GL's formand, To-
mas Kepler, der i flere medier skrev debatindlæg 
med budskabet om, at digitaliseringen aldrig kan 
erstatte det fysiske møde i skolen. Nærheden og 
den umiddelbare kontakt i det fysiske møde mel-
lem lærer og elev er altafgørende for at skabe 
forståelse, indsigt og erkendelse i undervisnin-
gen, understregede GL-formanden. Desuden 
fremhævede han flere erfaringer fra nødunder-
visningen, hvor eleverne efterlyser det sociale 
fællesskab og giver udtryk for, at de føler sig en-
somme, utrygge og mindre motiverede i isolatio-
nen hjemme.  

For lærernes vedkommende pegede Kepler på, at 
mange finder det svært at overskue klassen i det 
digitale rum og understøtte såvel hele elevgrup-
pens som den enkelte elevs trivsel og faglige og 
dannelsesmæssige udvikling med opmuntrende 
ord, anvisninger og omsorg.  
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Erfaringer med virtuel nødundervisning er gjort i 
en meget ekstraordinær tid og under ekstraordi-
nært svære forhold og kan ikke bare sætte stan-
darden for en ny "normal".  
 
Der er behov for at få indsamlet og bearbejdet er-
faringerne fra Coronakrisens nødundervisning i 
valide og veldokumenterede undersøgelser, fast-
slog GL-formanden og uddelte ros til den store 
indsats lærere og elever har ydet i den vanskelige 
tid.     
 
Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der 
er interessenter, der ud fra Coronanødsituatio-
nen ønsker at sætte en bredere dagsorden med 
anvendelse af digital undervisning og digitale 
hjælpemidler i undervisningen. Det er vigtigt, at 
GL er godt forberedt til at gå ind i denne debat og 
til at modgå tendenser til ensidig digitaliseringsi-
ver. 

Gradvis genåbning af samfundet i fase 1 
Statsministeren meddelte marts 2020, at regerin-
gen efter påske ville indlede en forsigtig, gradvis 
genåbning af samfundet. De gymnasiale uddan-
nelser var en del af denne første fase i genåbnin-
gen. 

Konkret betød det en fysisk tilbagevenden for i 
overvejende grad elever i afgangsklasserne, mens 
de øvrige elever på gymnasieuddannelserne fort-
sat skulle følge nødundervisningen hjemmefra.  

GL var tilfreds med genåbningen for de omfat-
tede elever og meldingen om, at sektoren ville 
blive inddraget for at sikre den bedste vej mod 
den første fase af genåbningen.  

Dog stod det hurtigt klart, at statsministerens ud-
sagn, om at personer i risikogruppen eller med fa-
miliemedlemmer i risikogruppen for covid-19 ikke 
skulle møde på arbejde, blev trukket tilbage trods 

Opfindsomheden var stor for at gøre undervisningen for eleverne relevant og interessant. Her er to biologilærere 
rykket ud i naturen ved Suserup Skov for at streame hjem til eleverne. 



7 
 

ihærdig modstand fra GL og en lang række øvrige 
organisationer. Efter diskussioner hen over på-
sken landede man dog på et kompromis om, at 
beslutning om fremmøde for medarbejdere fra ri-
sikogruppen skulle træffes efter aftale med ar-
bejdsgiver eller bero på en lægefaglig vurdering 
fra egen læge. 

Arbejdsmiljøet under Coronakrisen  
Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø udfordres af 
hjemmearbejde og virtuel undervisning over en 
længerevarende periode. Samtidig gav genåbnin-
gen klare udfordringer i forhold til lærernes ar-
bejdsmiljø.   

GL har derfor i Corona-situationen været meget 
opmærksom på arbejdsmiljøet og bl.a.: 

⋅ sat fokus på udfordringerne i hjemmearbej-
det, herunder behov for hensigtsmæssige 
hjemmearbejdspladser 

⋅ understreget betydningen af, at man som kol-
legaer under hjemmearbejdet støtter og er 
ekstra opmærksomme på hinanden  

⋅ ved genåbningen haft opmærksomhed på at 
minimere smitterisici og sikre særlig hensyn-
tagen til risikogrupper  

⋅ sat fokus på, at de tilpasninger og omlægnin-
ger i arbejdet, som var nødvendiggjort af Co-
ronasituationen, var forhold, som skulle drøf-
tes med medarbejderrepræsentanter, fx i 
SU/MIO. 

Coronasituationen satte således på mange måder 
et fokus på betydningen af arbejdet med arbejds-
miljøet på skolerne, herunder betydningen af et 
tæt samarbejde om arbejdsmiljø mellem tillidsre-
præsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Men 
Coronasituationen har også været et eksempel 
på, hvor vigtigt det er, at lærergruppen samarbej-
der om at støtte hinanden i en vanskelig situation 
og også står sammen om at sætte krav til ledel-
sen for at sikre trygge rammer for arbejdet.  

Gradvis genåbning af samfundet i fase 2  
I takt med et faldende covid-19-smittetryk beslut-
tede politikerne i samråd med sundhedsmyndig-
hederne at udvide fase 2 i genåbningen af Dan-
mark. Fra 27. maj kunne de øvrige elever vende 
tilbage til skolerne. Det lå ellers ikke i de oprinde-
lige planer for genåbningens fase 2, men et stort 
og fælles pres fra en sektor bestående af GL, Dan-
ske Gymnasier og Danske Gymnasieelevers Sam-
menslutning var med til at gøre udslaget. 

For sektoren var det afgørende at få elever til-
bage på skolerne, som siden midten af marts 
havde tilbragt skoletiden hjemme med virtuel un-
dervisning uden fysisk adgang til skolen, kamme-
raterne og lærerne. Flere elever havde mistet 
modet og engagementet og gav udtryk for, at de 
var begyndt at tvivle alvorligt på sig selv og over-
vejede at droppe ud af gymnasiet eller begynde 
forfra i det nye skoleår. 

 

I fælles henvendelser til politikerne gjorde GL, DG 
og DGS det klart, at skoleåret var langt fremme, 
og at det derfor ikke var muligt at ændre i kra-
vene til skolernes allerede planlagte undervisning 
og afholdelse af eksamener. Men det var trods 
det fremskredne tidspunkt vigtigt og muligt at 
give skolerne hjemmel til at lade eleverne komme 
tilbage og mærke det fysiske tilhørsforhold til 
skolerne og møde klassekammerater og lærere.  
Det skulle naturligvis ske ved at følge sundheds-
myndighedernes retningslinjer, og elevernes til-
bagevenden skulle tilpasses behov og muligheder 
på den enkelte skole og være tryg og håndterbar 
for lærere og elever, understregede sektoren.  
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GL som organisation under Coronakrisen 
GL fulgte som organisation opfordringen om at 
lukke ned og undgå fysiske møder. 

Det betød, at politiske møder etc. blev afviklet 
som virtuelle møder, og at sekretariatet på Ve-
sterbrogade lukkede ned, og medarbejderne ar-
bejdede hjemmefra. 

Det er klart oplevelsen, at virtuelle møder ikke 
kan erstatte fysiske møder. Men der vil også være 
situationen, hvor virtuelle møder kan være rele-
vante – måske snarere som supplement end sub-
stitution.  

GL udbød under krisen et webinar, som hurtigt 
blev overtegnet. Dette aktualiserer, at vi indtæn-
ker webinarer som et tilbud, som giver os mulig-
hed for at formidle et aktuelt tema til en bred 
kreds af tillidsvalgte og/eller medlemmer.  

Virtuelle møder kan også være relevante som en 
del af vores medlemsservice, fx som et tilbud i 
forbindelse med GL’s socialrådgiverservice og 
karrierådgivning. 

Fortsat Corona 
Vi er desværre endnu ikke kommet på den anden 
side af Coronakrisen. Derfor er det vigtigt, at vi 
fastholder opmærksomheden og fortsat arbejder 
på at sikre den vanskelige balance mellem at mi-
nimere smitterisici - og hermed give lærerne 
trygge rammer for arbejdet - og samtidig skabe 
rammer for god og meningsfuld undervisning. 

 

??? 
· Hvordan oplevede I GL under Coronakrisen? Fik vi 

formidlet de rigtige informationer? Lagde vi den 
rigtige linje i forhold til genåbning, aflysning af ek-
samener etc.? 

· Hvordan sikrer vi, at GL er godt rustet til at gå ind i 
debatten om digital undervisning? 

· Hvad kan GL som organisation lære af Coronasitu-
ationen, fx i forhold til afholdelse af webinarer og 
digitale medlemsmøder? 
  



9 
 

Kapitel 2  
Det gode gymnasielærerarbejdsliv   

Gymnasielærere skal i højere grad involveres i at 
skabe et bedre arbejdsliv. Nutidens mangesidede 
udfordringer i arbejdslivet kan ikke løses af tillids-
repræsentanterne alene. Samtidig er det vigtigt, 
at de udfordringer, gymnasielærerne oplever i 
hverdagen ikke individualiseres.  

Derfor er det vigtigt, at lærergruppen på de en-
kelte skoler ser udfordringerne som fælles udfor-
dringer, som skal løses ved at lærergruppen sam-
arbejder og står sammen.  

GL har derfor indledt et arbejde med i højere 
grad at inddrage medlemmer og deres ressourcer 
i det faglige arbejde. Dette skal i høj grad ske ved 
at styrke sammenholdet og det fælles initiativ i 
lærerkredsen på den enkelte skole. 

Som led i dette arbejde har GL i samarbejde med 
DeltagerDanmark, som arbejder med at organi-
sere og videreudvikle fællesskaber i arbejdslivet, 
gennemført en undersøgelse af "Det gode gym-
nasielærerarbejdsliv".  

Overordnet viser undersøgelsen, at gymnasielæ-
rere er rigtig glade for deres arbejde. Relationen 
til eleverne er det centrale. Det at flytte og rykke 
eleverne fagligt og dannelsesmæssigt betyder 
meget for lærerne, men engagementet har også 
en pris. Der er udsagn om mange høje følelses-
mæssige krav i det daglige arbejde, som frempro-
vokerer både sårbarhed, usikkerhed og frustra-
tion hos gymnasielærerne.   

Undersøgelsen peger også på, at gymnasielærere 
har forskellige blik på arbejdslivet. Det kommer til  
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udtryk som to stemmer, der repræsenterer for-
skellige, mere eller mindre bevidste, strategier i 
det moralske dilemma, der opstår i vakuummet 
mellem de ideelle og de faktiske rammer for at 
udøve hvervet som gymnasielærer.  

Den ene stemme er primært dominerende hos 
dem, der har erfaring med, at rammen omkring 
gymnasiet engang var større, at det formelle 
medarbejderdemokrati var stærkere, og at der i 

det hele taget var en stærkere kollektiv oriente-
ring. De ser forandringer i den ydre ramme som 
eneste rigtige svar på at håndtere det moralske 
dilemmaer.  

Den anden stemme kommer primært fra gymna-
sielærere, der hovedsageligt har erfaring med en 
snæver økonomisk ramme omkring gymnasieud-
dannelserne. De forsøger som udgangspunkt at 
finde løsninger og håndtere dagligdagens 
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problemer – ofte i form af individuelle løsnings-
strategier. Begge stemmer eksisterer side om 
side, og formentlig har langt de fleste gymnasie-
lærere en smule af begge stemmer i sig.  

Mange gymnasielærere på tværs af anciennitet 
drømmer om mere samarbejde i hverdagen. Man 
oplever, at det skaber både arbejdsglæde og hø-
jere kvalitet i undervisningen at samarbejde, fordi 
der pludselig bliver et kollektivt rum til at udvikle, 
sparre og støtte hinanden. Dette må ikke forveks-
les med ensretning og standardisering – for det 
ønsker lærerne ikke. 

Sociale relationer og arrangementer blandt kolle-
gerne udpeges som afgørende for den kollektive 
samhørighed i kollegagrupper og for den enkelte 
lærers trivsel. Det viser sig på tværs af skolerne, 
at det er vigtigt at bevare overskuddet til disse 
forskellige aftaler og arrangementer. Her bliver 
lærerværelset som oftest et helle, hvor kollega-
fællesskabet plejes.  

Generelt viser undersøgelsen en tendens til, at 
lærerne i høj grad håndterer arbejdsmiljøproble-
matikker individuelt – enten via en tilpasningsori-
enteret eller en mere forandringsorienteret til-
gang. Dermed får man gjort kollektive problemer 
til sine egne i stedet for at bruge fællesskabet til 
at løse dem. Når lærerne anvender kollektiv 
handlekraft, sker det primært som reaktioner på 
presserende problemer eller forandringer, man 
ikke ønsker.  

Endelig viser undersøgelsen – nok ikke så overra-
skende - at god, nærværende og lyttende ledelse 
betyder meget for opfattelsen af arbejdsklimaet 
på arbejdspladsen. 

Ud fra undersøgelsen har GL iværksat en række 
initiativer, som skal løbe af stablen i efteråret 
2020 og foråret 2021, herunder: 

⋅ Som pilotforsøg gennemføres der på en 
række skoler med bistand fra sekretariatet en 
proces med at involvere flere lærere med. 
Otte skoler har på nuværende tidspunkt 
meldt sig. Med baggrund i erfaringerne fra 
disse skoler vil der blive udarbejdet værktø-
jer, der kan anvendes lokalt. 

⋅ Videreudvikling af TR-uddannelsen i en mere 
organiserende retning.  

⋅ Gentænke GL-klubmøder. Sekretariatet vil 
udarbejde materiale, der kan anvendes på 
den enkelte skole. Materialet vil være færdigt 
ultimo 2020.  

⋅ Sekretariatet vil arbejde med i højere grad at 
anvende facilitering som supplement til råd-
givningen.  

 

??? 
· Kan I genkende behovet for at arbejde med i hø-

jere grad at skabe et fællesskab i lærergruppen 
om at løse udfordringerne? Hvad skal der til for at 
lykkes med dette? 

· Hvad betyder dette for GL som organisation? 
Hvordan skal GL arbejde for at understøtte mål-
sætningen om at være en involverende organisa-
tion og understøtte handlekraftige lokale fælles-
skaber? 
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Kapitel 3 
OK21 i Coronakrisens skygge  
 

I kølvandet på Coronasituationen og den afledte 
økonomiske krise drøftede fagforbund og offent-
lige arbejdsgivere, om forhandlingerne af nye of-
fentlige overenskomster skulle udskydes et år, så 
de gældende overenskomster blot blev forlænget 
til 2022. Det lykkedes imidlertid ikke at nå til enig-
hed om dette. På den baggrund stod det i slutnin-
gen af juni 2020 klart, at der skulle gennemføres 
et normalt overenskomstforløb ved OK21. 

GL har derfor haft et meget komprimeret forløb, 
hvor medlemmerne inden medio september 
skulle drøfte OK-krav.  

Repræsentantskabet tog 10. september stilling til 
GL’s OK21-oplæg. Som optakt til repræsentant-
skabsmødet blev der afholdt medlemsmøder – i 
betragtning af Coronasituationen og det kompri-
merede tidsforløb blev de primært afviklet som 
virtuelle møder. 

GL’s overenskomstforberedelse, herunder især 
dialogen med medlemmerne, har således i høj 
grad været påvirket af Coronasituationen, dels 
fordi det i en lang periode tegnede til en 1-årig 
forlængelse, dels i kraft af at det ikke har været 
muligt at afholde medlemsmøder. 

Som bekendt har Coronakrisen betydet et mar-
kant dyk i dansk økonomi med stort dyk i den pri-
vate lønudvikling, og der må forventes en negativ 
effekt af Coronasituationen i økonomien også ind 
i den kommende overenskomstperiode. I kraft af 
reguleringsordningen, som sikrer en sammen-
hæng mellem den private og den offentlige løn-
udvikling, vil en nedgang i den private lønudvik-
ling dog slå igennem i den offentlige lønudvikling 
– og herunder naturligvis også lønudviklingen for 
gymnasielærere. Der må derfor forventes en smal 
½økonomisk ramme ved de kommende overens-
komstforhandlinger.  

Figuren dækker undersøgelse fra 2017. Ny undersø-
gelse viser, at 96 % af tillidsrepræsentanterne mener, 
at lærerne oplever skævbelastningen som et problem i 
løbet af skoleåret. 
 
GL oplever, at mange af udfordringerne med 
håndteringen af arbejdstid fortsat består. De blev 
som bekendt ikke løst ved OK18. Derfor vil GL’s 
OK21-krav igen have fokus på bl.a. jævn arbejds-
belastning og åbenhed i planlægningen af arbej-
det. 

Er der åbenhed om, hvad ledelsen har lagt til grund for 
lærernes opgaveporteføljer? 

 2017 2020 

Ja 59% 59% 

Nej 41% 41% 
 
Ny TR-undersøgelse viser, at der ikke er sket en forbed-
ring af åbenheden på skoler siden 2017. På skoler med 
aftaler/forståelser er der størst åbenhed (90 %), mens 
der på tidsregistreringsskoler kun er åbenhed på ca. 46 
% af skolerne.  
 

Ny aftale om arbejdstid for lærere i folke-
skolen m.fl. 
På folkeskoleområdet blev der 11. august 2020 
indgået en ny aftale om arbejdstid mellem Lærer-
nes Centralorganisation og Kommunernes Lands-
forening. Aftalen kom i hus efter en forhandlings-
runde, der har strakt sig siden februar 2020 med 
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afsæt i lærerkommissionens arbejde. Aftalen har 
været til urafstemning blandt medlemmerne i 
Danmarks Lærerforening, hvor godt to tredjedele 
stemte for aftalen. 

Som centrale elementer i aftalen kan fremhæ-
ves:                       

⋅ Forpligtende krav og rammer for samarbejde 
og dialog mellem kommune og lærerforening 
samt skoleledelse og tillidsrepræsentant – og 
hermed en anerkendelse af, at lærernes ar-
bejdstid (også) er et kollektivt anliggende 
 

⋅ Krav til høj grad af transparens:         
⋅ kommunen og den enkelte skole skal re-

degøre for og drøfte arbejdstidsanven-
delsen og prioriteringer 

⋅ den enkelte lærer skal forud for skole-
året (planlægningsperioden) have en 
opgaveoversigt – med angivelse anslået 
timeforbrug til de enkelte opgaver. Op-
gaver af et omfang på 60 timer og der-
over skal fremgå specifikt af opgave-
oversigten. Altså en oversigt ikke blot 
over de planlagte opgaver, men hvor 
der er sat timer de enkelte opgaver. 

⋅ Læreren skal have en opgørelse af ar-
bejdstiden hver 3. måned  

 
⋅ Aftalen indeholder ikke akkorder el.lign. Men 

der er i aftalen i høj grad en understregning 
af nødvendigheden af et fokus på forberedel-
sestiden og i at sikre at forberedelsestiden 
ikke blot bliver en residual. 

 
Der skal efterfølgende optages forhandlinger på 
de uddannelsesområder på det statslige forhand-
lingsområde, der var omfattet af Lov 409, det vil 
sige den lov, som satte de hidtidige 

arbejdstidsaftaler ud af kraft i 2013. GL’s lærere 
er som bekendt ikke omfattet af Lov 409. 

GL nærstuderer i skrivende stund aftalen for at 
vurdere, om der er elementer, der kan inspirere 
og være til gavn for GL's medlemmer, og som kan 
være relevante i forhold til GL’s OK21-krav. 

Forhandlinger i fællesskab 
GL indgår i forhandlingsfællesskab med de øvrige 
akademikerorganisationer i Akademikernes (Aka-
demikernes Centralorganisation/AC) og gennem 
Akademikerne i forhandlingsfællesskabet på det 
statslige område, CFU. GL’s krav skal derfor tilpas-
ses og indgå i disse forhandlingsfællesskabers 
samlede krav.  

 

??? 
· Hvordan kan vi arbejde med øget transparens i ar-

bejdstiden? 

· Hvordan sikrer vi – også i en Corona-tid – at med-
lemmerne oplever overenskomstforberedelsen 
som en åben og inddragende proces? 
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Kapitel 4 
Gymnasiereformen ikke i mål endnu  

Implementeringen af gymnasiereformen fra 2016 
er i fuld gang. GL har iværksat en evaluering af re-
formen med fokus på forhold af særlig betydning 
for medlemmerne. Her er et væsentligt element, 
hvordan strukturer i reformen samt besparelser 
har påvirket lærernes opfattelse af kvalitet i un-
dervisningen. Dette fokus bygger bl.a. på udsagn 
fra lærerne om undervisningskvalitet i undersø-
gelsen af ’det gode gymnasielærerarbejdsliv’.  

Et andet væsentligt element er, hvordan refor-
men påvirker lærernes arbejdsmiljø. Centralt heri 
er naturligvis, hvad reformen betyder for lærer-
nes arbejdsbelastning og relationen til eleverne. 
Her er der særligt fokus på skævbelastning. Det 
nye grundforløb og vintereksamen på HF har bi-
draget til en kraftig forøgelse af skævbelastning i 
lærernes arbejdstid over skoleåret. Den belast-
ning, der ligger heri, har både et kvantitativt ele-
ment: at lærerne i en periode har meget lange ar-
bejdsdage, men også et kvalitativt: at de i de 

stærkt belastede perioder har vanskeligt ved at 
yde en undervisning, der lever op til lærerens 
egne faglige normer, og at der skal etableres kon-
takt til et meget stort antal elever. Meget peger 
således på, at det nye grundforløb giver store ud-
fordringer til rammerne for lærernes arbejde.  

Evalueringen er allerede i gang og fortsætter i ef-
teråret 2020. Blandt andet vil GL følge op på og 
evaluere de nye fælles faglige forløb, herunder 
den nye eksamen i srp, sop og eop. 

I skoleåret 2019-20 er reformens ændringer på hf 
blevet evalueret selvstændigt af GL, bl.a. gennem 
fokusgruppeinterviews på forskellige hf-skolety-
per. 

HF gennemgik store ændringer i gymnasierefor-
men, men uddannelsen lever endnu ikke op 
til de politiske mål. Det halter bl.a. med den over-
bygning, der skal give adgang til de lange 
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videregående uddannelser, ligesom projekt- og 
praktikforløb ikke i tilstrækkelig grad er afkla-
rende for eleverne. Desuden er der væsentlige 
udfordringer med nye prøveformer i de flerfag-
lige forløb.  

GL arbejder for, at Hf-studenternes adgang til de 
lange videregående uddannelser skal sikres – bl.a. 
ved at der åbnes for, at de hf'ere, der kan og vil 
tage en udvidet 2-årig hf med direkte adgang til 
universitetet, kan starte på de ekstra timer alle-
rede i 1. hf, og at skolerne skal have ekstra øko-
nomi til forløbene. Samtidig skal SU'en på hf-
overbygningen, som giver adgang til de lange vi-
deregående uddannelser, sikres. 

GL arbejder også for, at eleverne, før de begynder 
på hf, får mulighed for at vælge fagpakke, så un-
dervisningen kan tones efter elevernes valg. Det 
har også den fordel, at eleverne ikke behøver at 
skifte klasse mellem 1. og 2. hf, hvilket giver en 
tryggere skolegang. 

Ud over GL's egen evaluering laver både 
EVA/Rambøll og SDU hver især omfattende følge-
forskning. GL har to pladser i interessentfølge-
gruppen, som undervisningsministeren har ned-
sat, og to pladser i følgegruppen for SDU´s følge-
forskningsprogram. I begge tilfælde er GL repræ-
senteret ved GL´s formand og GL´s uddannelses-
chef, som bruger repræsentationen til at påvirke 
reformimplementeringen og rette op på uhen-
sigtsmæssigheder, der er dokumenteret ved 
hjælp af bl.a. resultaterne fra GL's egen evalue-
ring. 

 

??? 
· Hvad bør være GL’s hovedfokus i den plan, hoved-

bestyrelsen har vedtaget for evalueringen af gym-

nasiereformen? 
· Hvordan sikrer vi, at evalueringen bliver relevant 

for - og kommer ud til - medlemmerne? 

  



16 
 

Kapitel 5 
Planer for ny elevfordeling på gymnasieuddannelserne 

Udfordringer med faldende ungdomsårgange, vi-
gende søgning til udkantsgymnasier samt yderli-
gere samling af elever med svag socioøkonomisk 
baggrund på bestemte skoler har sat gang i arbej-
det med at finde nye modeller for elevfordeling 
på gymnasieuddannelserne.  

For GL er det vigtigt, at en ny model omfatter alle 
gymnasiale uddannelser og sikrer, at der i hele 
landet er et bredt gymnasialt uddannelsestilbud 
med en mere afbalanceret elevsammensætning. 
Samtidig skal en ny fordelingsmodel følges af en 
økonomisk kompensationsordning og en finansie-
ring, der fører til mindre konkurrence om ele-
verne. 

Midlertidig ordning forlænges 
I juni meddelte Børne- og Undervisningsministe-
riet, at forhandlingerne om nye løsninger for for-
deling af elever bliver forsinkede et år på grund af 
Coronakrisen. Dermed kan nye regler tidligst 
træde i kraft med virkning fra skoleåret 2022/23.  

"Vi har ventet i flere år på en løsning, 
og stort set alle partier i Folketinget 
er enige om at gøre noget ved udfor-
dringen. Derfor er det meget frustre-
rende, at forløbet igen bliver forsinket 
et år", fastslog GL's formand. 
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Politisk blev det besluttet at forlænge den midler-
tidige ordning på stx og hf, der blev indført for 
skoleåret 2020/21. Ordningen giver mulighed for 
at lave lokale fordelingsregler, men den gælder 
ikke de erhvervsgymnasiale uddannelser, og ord-
ningen tager ikke højde for fordelingsproblemer 
på tværs af fordelingsudvalg og regioner. Den 
midlertidige ordning gør heller ikke op med ven-
telister til ledige pladser på gymnasierne under-
vejs i skoleåret.  

Disse forhold bevirker, at processen med vigende 
søgning til provinsgymnasier og skæv elevsam-
mensætning på en række skoler fortsætter, sam-
tidig med at en nødvendig økonomisk kompensa-
tionsordning til de berørte skoler tilsyneladende 
har lange udsigter.  

Ekspertgruppen foreslår en klyngemodel 
De udskudte forhandlinger vil tage afsæt i anbe-
falingerne fra en ekspertgruppe, der i februar 
præsenterede sine bud på nye modeller for for-
delinger af eleverne.  Ekspertgruppen har fore-
slået, at der etableres klynger på tre eller flere af-
delinger i hele landet for hver af de fire gymnasi-
ale uddannelser. Den enkelte klynge får et fastsat 
område/distrikt med et forventet elevtal, der pas-
ser til klyngens optagekapacitet. Klyngen behøver 
ikke at være aktiv, hvis der ikke er fordelingspro-
blemer i området.  

Forslaget vil alt andet lige begrænse elevernes 
frie valg – og konkurrencen mellem skolerne om 
eleverne. GL mener dog, at hensynet til at der i 
hele landet er et bredt gymnasialt uddannelsestil-
bud med en afbalanceret elevsammensætning, er 

mere vigtig end hensynet til elevernes frie valg. 
GL oplever heller ikke, at konkurrencen mellem 
skolerne har været værdiskabende, men tværti-
mod ofte har givet et skævt fokus for skolerne og 
været hæmmende for deres indbyrdes samar-
bejde. 

GL er opmærksom på, at ændret elevfordeling 
kan få stor betydning for nogle skolers elevgrund-
lag og hermed for lærernes beskæftigelsesgrund-
lag. Derfor er det vigtigt, at en eventuel klynge-
model tegnes på landkortet med stor indsigt i 
konsekvenserne for skolernes nuværende opta-
gegrundlag. Og at en ny model for elevfordeling 
kombineres en økonomisk kompensationsord-
ning, og at den følges op af en reform af finansie-
ringen af uddannelserne, der ikke lægger op til 
konkurrence om eleverne. 
 

 

??? 
· Hvordan vurderer I GL’s politiske linje i spørgsmå-

let om elevfordeling? Hvordan ser I balancen mel-
lem sikring af skolernes elevgrundlag og lærernes 
beskæftigelsesgrundlag? 

· Hvad oplever I som vigtige parametre i forhold til 
elevfordeling? 
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Kapitel 6  
Styrket arbejde med dannelse i gymnasieuddannelserne  

GL vil øge fokus på dannelse i gymnasieuddannel-
serne ved forskellige initiativer. Ud fra varierede 
vinkler skal værdien af gymnasiets dannelse tyde-
liggøres. En kampagne skal vise, hvilken positiv 
forskel gymnasiet og gymnasielæreren gør for 
den enkelte unge, og en række initiativer skal 
fremme det konkrete dannelsesarbejde på gym-
nasierne. GL’s stemme skal både høres i den 
brede samfundsdebat og kunne mærkes i gymna-
siernes dagligdag. Det sker for at sikre, at gymna-
sielærerne kan fortsætte det væsentlige og me-
ningsfulde bidrag til de unges faglige, personlige 
og dannelsesmæssige udvikling i gymnasiet. 

Birgitte Vedersø, fmd. for Danske Gymnasier, og Tomas 
Kepler, fmd. for GL, byder velkommen til fælles konference 
om almendannelse i november 2019. 

Plads til og prioritering af almen dannelse i gym-
nasieuddannelserne er også væsentligt for lærer-
nes oplevelse af at kunne levere relevant og god 
undervisning. 

Den styrkede indsats er bl.a. udsprunget af, at en 
lang række forhold i vores samtid forstærker be-
hovet for at fokusere på elevernes dannelse i 
gymnasiet, men færre ressourcer på gymnasierne 
gør det samtidig svært for lærerne at løfte opga-
ven, og samtidig har der bredt politisk været en 
tendens til et snævrere fokus på at uddanne til 
det, man har opfattet som arbejdsmarkedets be-
hov.  

De unges mistrivsel stiger alarmerende i disse år, 
viser en række undersøgelser. Det er svært at ud-
pege enkelte forklaringer på udviklingen, men et 
usundt karakterfokus og en voksende individuali-
sering indgår som væsentlige elementer i udvik-
lingen. Mere plads til det alment dannende kan 
være en modvægt til dette. 
 
Gymnasiet har en stærk og lang tradition for at 
udvikle elevernes dømmekraft, personlige myn-
dighed og deltagelse i samfundslivet som aktive, 
demokratiske borgere. Gennem gymnasiets 
mange aktiviteter får de unge et vigtigt funda-
ment i at skabe et godt liv, som ikke bare kommer 
den enkelte, men hele samfundet til gavn.  

Flere og flere lærere giver imidlertid udtryk for, at 
de ikke kan finde tid og plads til dannelsesarbej-
det i gymnasiet. Færre ressourcer på gymnasi-
erne giver mindre tid til den enkelte elev og øger 
kravene om at standardisere undervisningen. 

Udviklingen kan have store omkostninger for den 
enkelte unge og for samfundet. Skal udviklingen 
brydes, må presset på læreren ophøre, så der 
igen er tid til at varetage den meget vigtige sam-
fundsfunktion, gymnasiet er i de unges udvikling 
og senere liv. Det er ikke tilstrækkeligt at afskaffe 
de årlige besparelser på gymnasierne, der skal 
også tilføres flere ressourcer og geninvesteres i 
gymnasieuddannelserne. Det er bl.a. disse per-
spektiver, GL vil kaste lys over i arbejdet med at 
styrke dannelsen i gymnasiet. 

??? 
· Oplever I på jeres skole, at fokus på dannelse er 

trængt? I givet fald hvordan er det trængt? 

· Hvordan kan I arbejde med at styrke arbejdet med 
dannelse i undervisningen på de enkelte skoler? 
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Kapitel 7 
Arbejdsmiljø i fokus  
 

Undersøgelserne af bl.a. professionel kapital på 
gymnasieuddannelserne dokumenterer, at lærer-
nes trivsel i høj grad beror på, at der er et godt 
arbejdsmiljø med et tillidsfuldt forhold til ledel-
sen og kollegerne og ordentlige arbejdsforhold på 
skolerne. 

Derfor er lærernes arbejdsmiljø et centralt ind-
satsområde for GL. 

GL-centralt har traditionelt haft et tæt samar-
bejde med tillidsrepræsentanterne i arbejdet 
med medlemmernes arbejdsmiljø. Men også ar-
bejdsmiljørepræsentanten spiller en vigtig rolle 
for at sikre medlemmerne indflydelse på sikker-
hed og sundhed på arbejdspladsen. GL arbejder 

derfor med et øget fokus på arbejdsmiljørepræ-
sentanterne på skolen. Fx ved at bidrage til at 
styrke samarbejdet mellem tillids- og arbejdsmil-
jørepræsentant og styrke GL’s kommunikation 
med arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Den stigende betydning af arbejdet med det psy-
kiske arbejdsmiljø har understreget vigtigheden 
af, at tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræ-
sentant samarbejder og står sammen om at vare-
tage medarbejdernes interesser i forhold til ar-
bejdsmiljø. 

For GL er det afgørende, at arbejdsmiljørepræ-
sentanterne besidder en faglig indsigt og viden, 
der kan bidrage til at repræsentere kollegerne 
bedst muligt. Derfor prioriterer GL – ud over den 
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lovpligtige grunduddannelse - at styrke det årlige 
arbejdsmiljøseminar. Seminaret afholdes i samar-
bejde med Danske Gymnasier. I 2020 var det gen-
nemgående tema for seminaret arbejdspladskul-
turen og betydningen for arbejdsmiljøet. 

Styrket kommunikation og erfaringsudveks-
ling 
Coronakrisen har i høj grad illustreret, at der er 
efterspørgsel efter arbejdsmiljørepræsentanterne 
på skolerne – og hvor vigtigt samarbejdet mellem 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsen-
tanter er. 

Det har bl.a. givet sig udslag i en række henven-
delser fra arbejdsmiljørepræsentanter til GL om 
Corona-relaterede arbejdsmiljøspørgsmål. Samti-
dig er der på initiativ fra en lokal arbejdsmiljøre-
præsentant blevet oprettet en gruppe på Face-
book ”AMR i GL” med 82 medlemmer. Formålet 
med gruppen er primært at udveksle erfaringer 
om arbejdsmiljøarbejdet under Coronakrisen på 
tværs af skoler. Enkelte politikere og sekretariats-
ansatte i GL er medlemmer af gruppen og har 
deltaget i dialoger og gjort opmærksom på, at GL 
har igangsat initiativer for at styrke det interne 
debatforum på GL’s hjemmeside for arbejdsmiljø-
repræsentanter. 

Erfaringerne fra bl.a. Facebookgruppen under Co-
ronakrisen understøtter GL’s bestræbelser på at 
styrke kommunikationsindsatsen over for ar-
bejdsmiljørepræsentanterne. Desuden viser erfa-
ringerne, at det er vigtigt, at GL fortsat arbejder 
for, at der bliver skabt tydelige forventninger til 
arbejdsmiljørepræsentanterne og en klar rollefor-
deling mellem tillidshvervet som tillidsrepræsen-
tant og arbejdsmiljørepræsentant. 

Desuden er det både afgørende at sikre vidende-
ling og netværkssamarbejde mellem arbejdsmil-
jørepræsentanterne på tværs af skolerne og 
sætte ind for at gøre en ekstra indsats for at 
fremme samarbejdet mellem tillidsrepræsentant 

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet 
Gymnasielærere forholder sig dagligt til elevers 
problemer og påvirkes i høj grad følelsesmæssigt 
af arbejdet sammenlignet med resten af arbejds-
markedet. Det viser den seneste undersøgelse 
om arbejdsmiljø og helbred fra Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Derfor har GL 
arbejdet med at styrke de forebyggende initiati-
ver på skolerne og samlet råd og anbefalinger i et 
politikpapir med titlen "Høje følelsesmæssige 
krav i arbejdet". 

Formålet er både at bevare de motiverende 
aspekter i det relationelle arbejde mellem men-
nesker, som er en central del af det at være gym-
nasielærer, og samtidig undgå, at gymnasielærere 
nu og på længere sigt bliver syge af at bestride 
jobbet.  

??? 
· Hvordan oplever I samarbejdet mellem tillidsre-

præsentant og arbejdsmiljørepræsentant?

· Hvordan kan vi styrke arbejdet med at sikre et
godt arbejdsmiljø for lærerne, herunder et godt
psykisk arbejdsmiljø?

· Hvordan oplever I udfordringen med høje følelses-
mæssige krav i arbejdet på jeres skole – og hvor-
dan tackler i udfordringen?

og arbejdsmiljørepræsentant lokalt på skolerne. 
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Kapitel 8 
Afskedigelser i gymnasiesektoren fortsætter  

Nedskæringer og aktivitetsnedgang har ført til 
285 afskedigelser af GL-medlemmer i skoleåret 
2019/20. Det er et fald sammenholdt med skole-
året 2018/19, hvor GL registrerede 349 afskedi-
gelser – men det var også det største antal no-
gensinde.   

Med afskaffelsen af omprioriteringsbidraget er 
det i højere grad aktivitetsnedgang, som begrun-
der afskedigelserne på landets gymnasieskoler. 
Med faldende ungdomsårgange de kommende 
år, må GL med stor sandsynlighed se frem til, at 
der vil være behov for færre gymnasielærere. Så 
selv om omprioriteringsforslaget er bortfaldet, 
må vi desværre erkende, at vi fortsat vil se afske-
digelser inden for gymnasiesektoren. 

Skoleår 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Antal af-
skedigel-
ser 

129 146 129 349 285 

 
GL’s konsulenter tjekker naturligvis hver enkelt 
afskedigelse nøje igennem for at sikre, at der er 
et sagligt grundlag for afskedigelsen, om proce-
durerne er overholdt etc.  

I det konkrete arbejde med at hjælpe afskedigede 
medlemmer tilbyder GL også mulighed for at tale 
med en konsulent, der har erfaring med rådgiv-
ning om psykisk arbejdsmiljø. Hvis der er behov 
for yderligere afklaring, kan det enkelte medlem 
tilbydes samtaler hos en psykolog.  

Desuden tilbyder GL ledige medlemmer et karrie-
rerådgivningsforløb med individuelle samtaler, et 
workshopforløb og økonomisk støtte på op til 
15.000 kr. til efter- og videreuddannelse. Derud-
over kan afskedigede medlemmer modtage kol-
lektiv støtteordning på op til 5.000 kr. pr måned i 
op til et år. 

I perioden fra 1. august 2019 og frem til august 
2020 har 195 medlemmer benyttet sig af karrie-
rerådgivning. Til sammenligning var der 190 til-
meldt i samme periode året før.  

I indeværende periode har 49 fået tilskud til ef-
teruddannelse i forlængelse af karriererådgivnin-
gen. Tilskud er fx givet til forløb som meritlærer, 
modul på vejlederuddannelse, projektlederkur-
sus, læsevejleder, digital markedsføring og kom-
munikationskurser. 

I perioden 1. august 2019 til 1. august 2020 har 
godt 200 medlemmer fået tildelt kollektiv støtte 
fra GL. Dette svarer til det antal medlemmer, der 
fik støtte i året før. 

??? 
· Oplever I, at GL’s støtte og initiativer i forhold til 

afskedigede lærere er relevante? 

· Hvordan håndterer I som lærerkollegium på sko-
len afskedigelser begrundet i fx aktivitetsned-
gang? 
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Kapitel 9 
Nye tilbud om karrieresparring  
 

GL har søsat et nyt indsatsområde for kompeten-
ceudvikling og karrieresparring i 2020. Formålet 
er at styrke medlemmernes tryghed i arbejdslivet 
og udvide deres kendskab og tiltro til egne kom-
petencer i og udenfor gymnasiesektoren. Der-
igennem opnår medlemmerne øget employability 
og mulighed for mobilitet i arbejdslivet.  

Vi må desværre erkende, at vi om ganske få år 
går ind i en periode med markant faldende ung-
domsårgange, og dermed alt andet lige et svæk-
ket arbejdsmarked for gymnasielærere.  

Der kan derfor være god grund til, at flere gymna-
sielærere ser på mulighederne for beskæftigelse 
uden for sektoren eller for at styrke deres job-
mæssige position i sektoren. Det styrker både 
den enkelte gymnasielærer og gymnasielærerne 
kollektivt at have alternative jobmuligheder. 
Gymnasielærere har ikke haft stor tradition for at 
søge ud af sektoren. Derfor er der også en opgave 

at få lagt stier til alternative jobveje og skabe op-
mærksomhed omkring gymnasielærernes kompe-
tencer på et alternativt jobmarked. 

Fyraftensmøder 
Som led i initiativet afholder GL fyraftensmøder 
med fokus på, hvordan den enkelte lærer kan 
styrke sine kompetencer. Der er afholdt møder i 
København, Aalborg og Vejle med henholdsvis 93, 
42 og 50 tilmeldte. Tallene ligger markant over 
deltagerantallene på tidligere fyraftensmøder. De 
tre møder blev positivt evalueret.  
 

"Det er genialt at skabe rum for sam-
tale om job og karriere blandt ligesin-
dede og mennesker med viden om fel-
tet" (citat fra deltager i Aalborg). 



23 
 

Yderligere 4 fyraftensmøder afholdes i september 
og oktober 2020 i Ringsted, Odense, Holstebro og 
Esbjerg, som alle er fuldt bookede. 

Individuel karrieresparring 
Et andet initiativ er karrieresparring. Karrieres-
parring er individuelle samtaler for medlemmer i 
arbejde, der gerne vil have sparring om de næste 
skridt i deres arbejdsliv. Det kan fx omhandle 
kompetencer som gymnasielærer eller jobper-
spektiver i eller uden for gymnasiesektoren. Sam-
talerne afholdes med GL’s karriererådgiver, og 
medlemmerne kan vælge virtuelle eller fysiske 
møder i København eller Århus. 

Fra 1. februar til 15. august har 35 medlemmer 
fået karrieresparring. De fleste samtaler er med 
succes afviklet virtuelt på grund af Coronasituati-
onen. 11 mænd og 24 kvinder i alderen 30-60 år 
har deltaget. Der er en overvægt af medlemmer 
midt i arbejdslivet, og medlemmer fra alle skole-
former har deltaget i samtalerne. Temaerne vari-
erer fra ønsker om brancheskift over kompeten-
ceafklaring, skift til andre funktioner på skolen og 
til udbrændthed og stress. Yderligere 30 samtaler 
er booket pr. 15. august.  

På GL’s hjemmeside – www.gl.org – kan man 
finde inspiration til karriereveje i og uden for 
gymnasiesektoren, kompetenceafklaring m.m. Si-
den giver foruden inspiration et samlet overblik 
over GL's tilbud og er en praktisk hjælp til det en-
kelte medlem.   

Penge til efteruddannelse i Statens Kompe-
tencefond 
Ved overenskomsten i 2018 blev der afsat midler 
til statsansattes individuelle kompetenceudvik-
ling. GL’s medlemmer har på linje med medlem-
mer fra andre akademiske fagforeninger fået del i 
puljen og har kunnet søge midler til enten at ud-
vikle eller opdatere kompetencer og dermed øge 
jobsikkerhed og mobilitet på arbejdsmarkedet.  
 
For de ca. 78.000 statsansatte akademikere er 
der frem til OK21 afsat i alt 84,3 mio. kr. Pengene 
periodiseres, så der hver 3.  måned er ca. 11 mio. 
kr. i spil til kompetenceudvikling. Puljen er efter-
tragtet og er hidtil blevet tømt på få dage. 

Kompetencefonden er et supplement til den 
kompetenceudvikling, som foregår på de enkelte 
skoler, og som fortsat vil være den primære kilde 
til gymnasielæreres kompetenceudvikling. Det er 
derfor vigtigt fortsat at være opmærksom på, at 
der skal være midler til kompetenceudvikling på 
skolerne. Her er det også vigtigt at have blik for 
gymnasielærernes employability, det vil sige at 
sikre den brede kompetenceudvikling, der gør 
gymnasielærere kompetente på andre arbejds-
markeder også.   

 

??? 
· Hvordan oplever I interessen og relevansen for at 

arbejde med alternative jobveje for gymnasielæ-
rere? 

· Hvordan kan GL støtte dette arbejde? 

· Hvordan sikrer vi et fortsat fokus på kompetence-
udvikling af gymnasielærere, herunder kompeten-
ceudvikling, der forøger gymnasielærernes em-
ployability? 
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Kapitel 10  
Visionsarbejde for en trængt VUC-sektor 

VUC er hårdt presset på økonomi og kursist-
grundlag på grund af voldsomme nedskæringer, 
flytning af kursister til bl.a. FGU og mangel på po-
litisk fokus på VUC'erne. Nedskæringerne og kur-
sistflytning til FGU har bl.a. ført til lukkede og luk-
ningstruede VUC-afdelinger. Derfor har GL sam-
men med Uddannelsesforbundet og Danske HF 
og VUC arbejdet med en særlig indsats for at be-
vare og styrke VUC.  

De tre organisationer afholdt i efteråret sammen 
en politisk samtale med de uddannelsespolitiske 
ordførere. Alle partier var inviteret og Socialde-
mokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Enhedslisten og Alternativet takkede ja 
til at drøfte VUC’s fremtid.  
 
På mødet rammede chefredaktør og facilitator 
for samtalen, Martin Krasnik, problemstillingen 
tydeligt ind. Hankonstaterede:  

”VUC er storpolitik på det højeste in-
ternationale niveau. For det, der er 
sket, er, at vi i den vestlige verden er 
blevet overraskede over, at der findes 
så mange mennesker, der føler sig 
hægtet af, og ikke er en del af vores 
systemer - og som ikke passer ind i 
samfundets kasser. Vi skal have fokus 
på, hvordan vi får alle med – ellers får 
vi en ny Trump eller et nyt Brexit.” 

Visionerne fra mødet har GL, Uddannelsesforbun-
det og Danske HF og VUC arbejdet videre med at 
konkretisere.  Under overskrifterne ’Uddannelser 
i hele Danmark’, ’Velfærdsuddannelser og social 
mobilitet’ samt ’Opkvalificering af arbejdsstyrken 

med VEU’ er der holdt afsøgende møder med FH, 
FOA, 3F, Sosu-skolerne, Studievejlederforenin-
gen, Danske professionshøjskoler, KL, Danske re-
gioner og EVA. 

Målet er, at de tre initiativtagende organisationer 
på et opfølgende møde i Fælles Politisk Forum i 
efteråret kan indgå i en dialog om konkrete visio-
ner og anbefalinger for at bevare VUC som insti-
tution med en styrket rolle i fremtiden.  

Hf-uddannelserne på VUC løser en vigtig ud-
dannelsespolitisk opgave 
AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – har gen-
nemført undersøgelsen ”Hf-uddannelserne på 
VUC løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave” 
for GL og Danske HF & VUC. Undersøgelsen ind-
går i GL's bestræbelser på at opnå politisk opbak-
ning til at styrke en trængt VUC-sektor.   

Undersøgelsens hovedkonklusioner kan sammen-
fattes i nedenstående fire hovedpunkter:   

⋅ Hf-kursisterne har i højere grad end en gen-
nemsnitlig ungdomsårgang ufaglærte foræl-
dre, lavere karakterer i dansk og matematik 
fra grundskolen, og mange har tidligere 
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påbegyndt en anden ungdomsuddannelse, 
men er faldet fra.   

⋅ 2 år efter afsluttet hf-uddannelse fra VUC er 
ni ud af ti i beskæftigelse eller i gang med en 
ordinær uddannelse – særligt på uddannelser 
til pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske 
og socialrådgiver.  
 

⋅ Blandt kursister, der starter på en hf-uddan-
nelse, modtog 12 procent uddannelseshjælp 
eller kontanthjælp året før. Blandt kursister, 
der har gennemført en hf-uddannelse, mod-
tog 5 procent kontanthjælp eller uddannel-
seshjælp 2 år efter.   
 

⋅ De offentlige finanser forbedres med cirka 
200.000 kr. om året, når man løfter en ung 
kontanthjælpsmodtager uden uddannelse til 
beskæftigelse gennem en faglært uddannelse 
eller en professionsbacheloruddannelse.  
 
 

??? 

⋅ Hvordan oplever I GL’s indsats for at fremme og 
styrke en trængt VUC-sektor? 

⋅ Hvilke initiativer foreslår I, at GL kan arbejde vi-
dere med for at øge den politiske opmærksomhed 
om og opbakning til VUC? 

⋅ Hvilke initiativer kan fremmes lokalt på skolerne 
og i lokalsamfundet? 
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