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Fotocollager:.Stig.Nørhald

GL’s væsentligste opgaver er at arbejde for, 
at de gymnasiale uddannelser har en høj 
kvalitet, og at gymnasiale lærere har så 
gode løn- og arbejds vilkår, at det fortsat er 
attraktivt at blive og være gymnasielærer. 
Dette forudsætter, at skolerne har ordentlige 
ramme vilkår og økonomisk råderum. Lærer-
nes løn- og arbejdsvilkår skal fort løbende sik-
res ved en kombineret indsats fra GL centralt 
og decentralt på den enkelte skole. GL sikrer 
samtidig medlemmerne individuel interesse-
varetagelse på et højt professionelt niveau.

Skoleåret 2011/12 har været præget af imple
menteringen af OK11 og forberedelse af OK13. 
Det store pres på gymnasielærere vil hoved
bestyrelsen imødegå offensivt ved at sætte 
en dagsorden om, at de uddannelsespolitiske 
udfordringer må ses i sammenhæng med 
 behovet for at det fortsat skal være attraktivt 
at være gymnasielærer, da god undervisning 
forudsætter en engageret og velforberedt lærer. 
Se side 3. GL har igennem en årrække arbejdet 
for at få et loft over antallet af elever i den 
enkelte klasse. Dette arbejde bar frugt med 
finans loven for 2012. Se side 10. Til gengæld er 
lærernes overtid steget voldsomt de senere år. 
Dette giver lærerne en alt for stor belastning, 
samtidig med at det blokerer for ansættelse af 
nye gymnasielærere, som ellers burde kunne 
lade sig gøre med den stigende akademiker
arbejdsløshed. Læs mere på side 5. Samtidig 
er det afgørende, at nye gymnasielærere fast
ansættes og ikke ”prøveansættes“ som vikarer. 
GL har i de forløbne år fået ændret 61 gymna
siale læreres ansættelse til en fastansættelse. 
Se side 5. I GL har vi fået et rekordantal nye 
tillidsrepræsentanter, og kontingentet til GL 
er fra 1. august 2012 sat ned med 1.000 kr. om 
året. Se side 15.
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GL opruster til OK13
OK13 vil på mange måder blive yderst komplicerede forhand-
linger, da statens dagsorden er en smal økonomisk ramme 
og en omfattende effektivisering af lærernes arbejds tid og 
ønske om at fjerne aftaleret til fordel for ledelsesrum. 

For hovedbestyrelsen er det altafgørende, at gymnasiale 
lærere har rimelige løn- og arbejdsvilkår, bl.a. med et pro-
fessionelt råderum for den enkelte 
lærer. Derfor er det nødvendigt, at 
der er aftaleret.

Repræsentantskabet forholdt 
sig allerede i november 2011 til 
udfordringerne og forventningerne 
til OK13, og der var enighed om at 
agere anderledes i processen end 
vanligt. Den nyvalgte hovedbe-
styrelse udsendte i januar 2012 et 
oplæg til debat med medlemmerne 
om OK13-situationen og GL’s overenskomstkrav. 

I februar 2012 blev der afholdt fem regionale møder, 
hvor hovedbestyrelsens oplæg til OK13-forhandlingerne 
blev drøftet. På de regionale møder har hovedbestyrelsens 
overvejelser om strategien for OK13 været lagt frem. Med 
forventninger om det særlige pres, der ved OK 13 vil blive 
lagt på GL om ændringer af gymnasielærernes arbejdstid, 
er der lagt vægt på AC-fællesskabet og forhandlingsaftalen 
for de kommende forhandlinger. Dette var også temaet for 
GL’s repræsentantskabsmøde i april 2012, hvor GL’s krav og 
tilslutning til AC’s forhandlingsoplæg og forhandlingsaftale 
blev vedtaget. I AC’s forhandlingsudvalg er forhandlingsaf-
talen for OK13 tiltrådt, og det fælles AC-forhandlingsoplæg, 
som GL er en del af, er på plads. 

Det særlige pres på gymnasielærere
Den nok allerstørste udfordring for GL ved OK 13 er det sær-
lige pres, der forventes lagt på gymnasiale læreres arbejds-
tid. Finansministeriets dagsorden synes klar i forhold til 
lærerne: Mere undervisning og bedre udnyttelse af ressour-
cerne, mere for de samme penge. Den betydelige interesse 
for gymnasielærernes arbejdstid ses endvidere af de mange 
ressourcer, staten bruger på at lave undersøgelser herom. 

I april 2012 kom der hele to undersøgelser om gymnasiale 
læreres arbejdstid. To dage før Rigsrevisionens rapport skulle 
offentliggøres, offentliggjorde Børne- og Undervisnings-
ministeriet en opdateret Pluss-rapport. Pluss-rapporten 
illustrerer, hvordan undervisningstiden er sammensat, her-
under hvor meget gymnasielærerne i gennemsnit udfører 
klassisk undervisning. Det er tallet fra disse undersøgelser, 
som indberettes til OECD som grundlag for internationale 
sammenligninger. Rigsrevisionen anbefaler, at Finans-
ministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning i de 

fremtidige overenskomstforhandlinger arbejder målrettet 
på at tilvejebringe bedre muligheder for ledelsen, så de kan 
prioritere lærerressourcerne. Ministrene har efterfølgende 
meddelt, at de vil følge anbefalingerne.

Rigsrevisionen mener, at der er behov for mere effektiv 
udnyttelse af lærerressourcerne, og at den manglende effek-
tivitet skyldes, at der ikke differentieres i lærernes forbe-

redelsestid. Rigsrevisionen mener, 
at overenskomsten kun i meget 
begrænset omfang giver ledelsen 
indflydelse på, hvordan lærerres-
sourcerne anvendes.

Af regeringens 2020-plan for 
den offentlige sektor fremgår det, 
at man vil effektivisere og omprio-
ritere de offentlige udgifter inden 
for en samlet ramme på 5 mia. kr. 
Et væsentligt bidrag skal komme 

fra en såkaldt modernisering af arbejdstidsregler og ansæt-
telsesforhold. 

Uanset hvordan tallene vendes og drejes, er statens dags-
orden, at lærerne skal være mere sammen med eleverne og 
undervise flere timer for de samme penge.

Hovedbestyrelsen og Rektorforeningen anbefaler  
skoleforsøg med nye tilrettelæggelsesformer
Hovedbestyrelsen anerkender, at regeringen har en række 
legitime uddannelsespolitiske udfordringer, der skal løses, 
og at der kan være behov for yderligere effektiviseringer 
på gymnasieområdet. Men hovedbestyrelsen er på ingen 
måde enig i de løsningsmodeller, som er blevet et mantra i 
den statslige dagsorden. Derfor har hovedbestyrelsen taget 
initiativ til en omfattende dialog med GL’s medlemmer for 
at drøfte muligheder for intelligente løsninger, der kan sikre, 
at arbejdstiden kobles til kvaliteten. 

Hovedbestyrelsen har således fastlagt en strategi, hvor 
man offensivt går i dialog om gymnasieuddannelsernes 
fremtid. Da de bedste løsninger findes i sektoren, har hoved-
bestyrelsen sammen med Rektorforeningens bestyrelse 
udsendt et debatoplæg om bedre undervisning og forsøg 
med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse. Formålet 
med oplægget er at sætte gang i en debat på skolerne om 
i fællesskab at udvikle kvalitet, indhold og rammer for 
undervisningen i gymnasieuddannelserne. Debatoplægget 
er samtidigt et signal til skolerne om at søsætte konkrete 
skoleforsøg, der afprøver nye måder at tilrettelægge under-
visningen på. 

For at understøtte forsøg og udviklingen af de gymna-
siale uddannelser har hovedbestyrelsen afsat foreløbigt 
6 mio. kr. , som skolerne kan søge til proceshjælp, afklaring 
og kompetenceudvikling. 

Overenskomstforhold

»For hovedbestyrelsen er det 
alt afgørende, at gymnasiale lærere 
har rimelige løn- og arbejdsvilkår, 
bl.a. med et professionelt råderum 
for den enkelte lærer. Derfor er det 
nødvendigt, at der er aftaleret«.
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Hovedbestyrelsen i tæt dialog med medlemmerne 
Hovedbestyrelsen har et stående tilbud til skolerne om at 
kigge forbi til en dialog om uddannelse, overenskomst-
forhold, attraktive arbejdspladser mv. og har i skoleåret 
2011/2012 besøgt en række skoler.

I september/oktober 2012 har hovedbestyrelsen taget det 
usædvanlige initiativ at sende ”OK13-bussen“ rundt for at 
besøge 50 skoler og opfordret til, at medlemmer på nabosko-
ler også deltager i møderne. Det er et led i en offensiv OK13-
strategi for at få en tæt dialog med medlemmerne om de 
forestående forhandlinger.

Hovedbestyrelsens opfølgning på OK11 
Aftalerne om overenskomsterne for 2011-13 blev indgået i 
februar 2011, og resultatet blev vedtaget ved urafstemnin-
gen i april 2011. Dog blev de færdigtredigerede overens-
komsttekster først underskrevet i foråret 2012. Den lange 
proces havde dog ingen konsekvenser for den enkelte lærer, 
da der ikke var aftalt lønstigninger før 1. april 2012, ligesom 
ændringerne i arbejdstidsreglerne for det almene gymna-
sium og hf først trådte i kraft 1. august 2012. Endelig blev 
overenskomsten mellem GL og KL, der alene gælder for 
Skt. Annæ Gymnasium, underskrevet i juni 2012.

For de almene gymnasier og hf betød OK11 ændringer 
og præciseringer af bestemmelserne om planlægningen 
af gymnasielærernes arbejde. På den baggrund blev der i 
efteråret 2011 gennemført kurser for tillidsrepræsentanterne 
i de lokale netværk, hvor man med udgangspunkt i de nye 
bestemmelser drøftede, hvorledes god planlægning kon-
kret kan fremme et godt arbejdsmiljø for den enkelte lærer. 
Grundlaget for den gode planlægning er dialogen mellem 
tillidsrepræsentanten og den lokale ledelse om hensigts-
mæssige principper for time- og fagfordelingen, varsler for 
ændringer i planlagte aktiviteter, lærernes tilstedeværelse 
på skolen mv. Samtidig lægger de nye regler vægt på, at 
ledelsen skal sørge for, at den enkelte lærer har et overblik 
over planlagte arbejdsopgaver og mulighed for en jævn 
arbejdsbelastning. 

Set i lyset af det store antal lærere, der føler sig belastet 
af arbejdet og derfor har brug for de tilbud, som GL giver via 
Danske Underviseres Samråd om bl.a. psykologsamtaler (se 
senere), bør prioriteringen af god planlægning fortsat være 
et indsatsområde på mange skoler.

Lønløft til de lavestlønnede pædagogiske ledere
OK11 betyder, at der fremover ikke ansættes inspektorer i 
det almene gymnasium, men at ledere i stedet alene kan 
ansættes som pædagogiske ledere. Det er en af årsagerne til, 
at mange skoler er overgået til pædagogisk ledelse i løbet af 
skoleåret. Samtidig udvides arbejdsopgaverne for de pæda-
gogiske ledere mange steder, så de eksempelvis i højere grad 
får ansvaret for medarbejderudviklingssamtaler (MUS). 
MUS var derfor hovedemnet på GL’s årlige temamøde for 
pædagogiske ledere og inspektorer, der blev afholdt i okto-
ber 2011.

OK11 betyder også, at grundlønnen for de lavest lønnede 
pædagogiske ledere (stillingsgruppe 2) får et løft på ca. 
20.000 kr. årligt fra august 2012.

De pædagogiske ledere forhandler som udgangspunkt 
selv løn- og ansættelsesvilkår, og GL har i forbindelse med 

ansættelsen af de nye 
pædagogiske ledere råd-
givet mange medlemmer 
i forbindelse med ansæt-
telseskontrakten, typisk 
om løntillæg, omfanget 
af undervisning, over-
tidsbetaling og mulighe-
den for at gå tilbage til en 
lærerstilling.

God arbejdstidsaftale for gymnasielærere  
ved OK12 i Grønland
Ved OK12 i Grønland blev der i maj 2012 indgået forlig mel-
lem De samforhandlende AC-organisationer (heriblandt GL) 
og Grønlands Selvstyre om en 3-årig periode med en netto-

»OK11 betyder også, 
at grundlønnen for 
 pædagogiske ledere i 
stillings gruppe 2 får et 
løft på ca. 20.000 kr. 
årligt fra august 2012«.

I skoleåret 2011/2012 har GL’s repræsentantskab været samlet to gange. OK13 har fyldt meget på begge møder.

Foto: Jacob N
ielsen
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ramme på 3%. Der var dog forhandlet om en bruttoramme 
på 6,36%, idet en decentral tillægspulje blev ophævet, og det 
hidtidige ferierejsebidrag blev konverteret til en skalastig-
ning. Ud over at der er taget hul på en tiltrængt skalaafkort-
ning, og at sluttrinnet er forhøjet, er der især to væsentlige 
resultater for GL’s medlemmer. Det ene er, at overtimebeta-
lingen nu er på plads med +50% pr. overtime, hvilket er en 
forbedring. Det andet, og væsentligere, er, at der blev opnået 
enighed med Selvstyret om en ny arbejdstidsaftale for det 
gymnasiale område. Arbejdstidsaftalen var nødvendiggjort 
af Landstingets vedtagelse af et nyt enhedsgymnasium i 
Grønland. Den ny arbejdstidsaftale, der er udgiftsneutral 
i forhold til den gamle med tillæg af særskilt finansierede 
indsatsområder, gælder for al gymnasial undervisning i 
Grønland; også den, der finder sted på erhvervsskolerne.

GL har fået 61 vikarer i fast job
Resultatet af årets beskæftigelsesundersøgelse viser, at den 
samlede mængde undervisning, som varetages af midler-
tidigt ansatte, er øget fra 5,8% i 2010 til 6,6% i 2011. Samlet 
dækker de midlertidigt ansatte på de almene gymnasier ca. 
660 årsværk.

Anvendelsen af midlertidigt ansatte på VUC er noget 
større end på stx. Her er det ca. 12,4% af arbejdet, som 
ud føres af vikarer.

Som noget nyt er undersøgelsen også gennemført på det 
erhvervsgymnasiale område. Her er andelen af undervis-
ning, der varetages af midlertidigt ansatte, nede på 4,1%. 
Svarprocenten for området er dog ikke ret høj, idet der kun 
er kommet svar fra 38 ud af 93 skoler.

GL har igen i år været i kontakt med en række af de skoler, 
hvor andelen af tidsbegrænsede ansatte var størst. Kontak-
ten til skolerne har resulteret i, at 61 gymnasiale lærere, som 
var ansat i tidsbegrænsede stillinger, er blevet fastansat.  

Det er GL’s holdning, at fastansættelser er en fordel både 
for lærerne og for skolerne. Lærerne får ro til at komme 
ordentlig i gang med lærerjobbet og begynde på pædago-
gikum. Skolerne får en mere engageret medarbejder, der 
aktivt kan indgå i skolens udvikling og kultur. Samtidig 
ser man ikke andre steder på det danske arbejdsmarked, at 
arbejdsgiver bruger et helt år på at se medarbejderne an. 

For mange stressede gymnasielærere
Antallet af gymnasielærere, der er gået ned med stress, har 
sat en kedelig rekord. 

I 2011 kontaktede 156 gymnasielærere Danske Under-
viser organisationers Samråd, som varetager rådgivningen 
om psykisk arbejdsmiljø for GL. 148 blev henvist til psykolog. 
Det er en stigning på 29 procent på blot to år og det højeste 
antal, siden ordningen trådte i kraft i midten af 1990’erne. 
Langt størstedelen af henvendelserne handler om arbejds-
belastningen. Lærerne, der kontakter DUS, oplever, at under-
visningstimer og øvrige opgaver er meget ujævnt fordelt. 
Især efteråret med de mange store skriftlige opgaver giver 
problemer. De fleste lærere bider tænderne sammen og syge-
melder sig ikke, og der mangler mange steder en kultur, hvor 
man gør problemet kollektivt i stedet for individuelt. Der er 

dog en positiv tendens til, i at flere lærere taler med deres 
leder om at blive aflastet.

Det er især de 31-40-årige kvindelige gymnasielærere, 
der henvender sig for at få rådgivning. Arbejdspresset er 
for stort, og ofte mangler der viden om, hvad der forventes 
og hvad der er godt nok, inden for de givne rammer. For 
hovedbestyrelsen er det vigtigt, at der kommer fokus på pro-
blemstillingen, og de nye planlægningsbestemmelser i stx/
hf-overenskomsten burde kunne medvirke til at skabe en 
mere jævn og rimelig arbejdsbelastning. Hovedbestyrelsen 
vil fortsat følge udviklingen tæt.

Overtiden skal væk
Overtid er et stigende problem på de gymnasiale uddan-
nelser. Flere og flere lærere bliver pålagt overarbejde, sam-
tidig med at akademikerarbejdsløsheden stiger. Det er helt 
uaccep tabelt.

Overtidsudbetalingerne på stx/hf-området oversteg i 
2011 230 mio. kr. Hertil kommer den overtid, som afspad-
seres. På de erhvervsgymnasiale uddannelser er overtiden 
ikke mindre. Der udbetales knap 150 mio. kr., mens der ”kun“ 
er en tredjedel så mange lærere. 

Den megen overtid er både dyr for skolerne og belastende 
for lærerne – og ikke mindst for kvaliteten af elevernes 
uddannelse. Derfor er det et problem, som GL gennem læn-
gere tid har adresseret. Hoved-
bestyrelsen er tilfreds med, 
at der ved OK11 blev aftalt 
ændringer i planlægningsbe-
stemmelserne på stx/hf, som 
giver ledelserne nogle værktø-
jer til at forbedre planlægnin-
gen, så den megen overtid kan 
mindskes. De nye planlæg-
ningsbestemmelser lægger 
op til, at ledelserne leder og 
fordeler arbejdet, så der kan 
ske en nedgang i mængden af 
overarbejde. Ud over at det vil være godt for skoleøkonomien, 
kvaliteten i undervisningen og lærerne, vil det også være 
samfundsmæssigt ansvarligt, da der lige nu er rigtigt mange 
– især nyuddannede – akademikere, som mangler et job. 

Ringere vilkår for fremtidens fleksjob
I en årrække har lønmodtagere med en varigt nedsat 
arbejds evne kunnet overgå til et fleksjob, hvor der blev taget 
hensyn til sygdom/handicap. Fleksjobbere arbejder typisk 
mellem 12 og 18 timer om ugen, men er formelt ansat i et 
heltidsjob, hvor lønforhold og arbejdstid er reguleret af over-
enskomsten på linje med de øvrige ansatte.  Arbejdsgiveren 
udbetaler løn for en fuldtidsstilling, men kompenseres med 
tilskud fra det offentlige. GL har ca. 75 medlemmer, der er i 
fleksjob, og ordningen har været en god løsning for gymna-
sielærere, der pga. handicap eller kronisk sygdom ikke kan 
arbejde på fuld tid.

I december 2010 fremlagde den daværende regering et 
forslag til en reform af fleksjobordningen, der ville medføre 

»Overtid er et stigende 
problem på de  gymnasiale 
uddannelser. Flere og 
flere lærere bliver pålagt 
over arbejde, samtidig 
med at akademiker-
arbejdsløsheden stiger.  
Det er helt  uacceptabelt«.
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en række forringelser for nye fleksjobbere. Forslaget blev 
ikke udmøntet i lovgivning før valget, men i februar 2012 
fremlagde S-SF-R-regeringen et forslag, der fulgte samme 
linjer som den tidligere regerings forslag. I juni 2012 blev 
der indgået forlig om den fremtidige fleksjobordning. For-
liget skal nu udmøntes i lovgivning, så den nye ordning kan 
træde i kraft 1. januar 2013.

Forliget forringer markant gymnasielæreres mulighed 
for at få et fleksjob, fordi man fremover først kan ansættes 
i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, når man har været 
ansat i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale 
kapitel.  GL ser meget pessimistisk på skolernes villighed til 
at opfylde dette krav, da fleksjobbere i forvejen typisk har et 
længerevarende sygdomsforløb forud for afklaringen af, at 
nedsat arbejdstid er løsningen for den pågældende.

Forliget indebærer samtidig at tilskudsmodellen forrin-
ges, så gymnasielærere på fleksjob vil få en væsentlig løn-
nedgang, og lønnen nedsættes yderligere, hvis arbejdsevnen 
og dermed arbejdstiden formindskes over tid.

Forliget medfører ikke ændringer for gymnasielærere, der 
forbliver i det fleksjob, de allerede har.

GL har skarpt kritiseret planerne om forringelse af fleks-
jobordningen og har i samarbejde med andre organisationer 
fremsendt forslag til ministeren om ændringer, der kan 
rette op på skævhederne. Fleksjobordningen har fastholdt 
gode lærere i arbejde på værdige vilkår, men med forringel-
serne må man forudse, at invalidepensionen i MP fremover 
bliver den eneste løsning for medlemmer med kroniske syg-
domme.

Gymnasielæreres lønudvikling
GL’s arbejde med lønstatistik er todelt; dels for overordnet at 
følge lønudviklingen for medlemmerne, og dels for at TR har 
overblik over lønnen og lønudviklingen for medlemmerne 
på egen institution. Til dette brug er der udviklet et pro-
gram, som giver TR mulighed for at få overblik over lønfor-
holdene, og på basis af indberetninger fra tillidsrepræsen-

tanterne kan GL lave et samlet 
overblik. Med henblik på at 
sikre kvaliteten og validiteten 
laves der sammenligninger i 
forhold til offentlige lønstati-
stikker (Statens forhandlings-
database), og der ses en meget 
nøje overensstemmelse, typisk 
en afvigelse på under 1/2% for 
forskellige aldersgrupper. 

For den samlede gruppe af 
gymnasielærere er gennem-
snitslønnen stort set uforan-
dret fra maj 2010 – maj 2012. 
Der har været en stigning i 

den gennemsnitlige faste månedsløn eksklusiv pension på 
0,14% fra 36.614 kr./måned til 36.664 kr./måned. At stignin-
gen ikke har været større, skyldes primært, at der er sket 
en alders- og anciennitetsmæssig forskydning, så der i maj 
2012 er en større andel af yngre, laverelønnede ansatte. Den 

gruppe, som har oplevet den største stigning, er de pædago-
giske ledere, hvor gennemsnitslønnen (inkl. resultatlønsan-
dele, men stadig eksklusiv pension) i samme periode er ste-
get 4,0%, fra 48.331 kr./måned til 50.246 kr./måned.

De forskellige aldersgrupper har oplevet lønstigninger på 
typisk 1,3% – 2,6%. Ældre gymnasielærere får gennemsnit-
ligt godt 41.000 kr., mens den centralt aftalte løn på sluttrin-
net kun garanterer en løn på ca. 33.300. Hvis de yngre skal 
opnå samme lønniveau som de ældre, skal de derfor i deres 
karriere ”opleve“ lønstigninger udover de centralt aftalte 
lønreguleringer, som er i omegnen af 25%-point højere end 
den, som de ældre lærere oplever.

I figuren nedenfor er vist den gennemsnitlige lønstig-
ning udover centralt aftalte forbedringer som ansatte med 
forskellig anciennitet har oplevet fra 2010 -2012. Tallene 
viser eksempelvis, hvor meget en gymnasielærer med 9 års 
anciennitet i 2012 er steget i løn siden 2010, hvor hun havde 
7 års anciennitet, idet den centralt aftalte lønregulering pr. 
1. april 2012 er fratrukket. Figuren viser med andre ord, hvor 
stor en lokal aftalt lønudvikling gymnasielærere med en 
given anciennitet gennemsnitligt har oplevet. Det er dog 
vigtigt at bemærke, at stigningen er over en 2-årig periode.»Hvis de yngre skal 

opnå samme lønniveau 
som de ældre, skal de 
derfor i deres karriere 
”opleve“ løn stigninger 
udover de centralt aftalte 
løn reguleringer, som er 
i omegnen af 25%-point 
højere end den som de 
ældre lærere oplever«.
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Attraktive Arbejdspladser er et centralt mål for at kunne 
rekruttere og fastholde de absolut dygtigste kandidater som 
gymnasielærere. Derfor fortsætter GL arbejdet med at følge 
op på projekt Attraktive Arbejdspladser i et konstruktivt 
samarbejde med lederforeninger, bestyrelsesforeninger og 
elevorganisationer.

GL har støttet 51 skoleprojekter
I november 2011 udløb fristen for skolerne til at søge GL om 
økonomisk støtte til konkrete projekter, der skal være med 
til at udvikle attraktive gymnasiale arbejdspladser (se også 
omtale i forrige beretning). I alt modtog 51 skoleprojekter 
støtte. De 26 projekter er afsluttede, mens 25 fortsat er i 
gang. Når GL har alle rapporter i hus, vil hovedbestyrelsen 
gøre status over projektresultaterne og drøfte dem med 
lederforeninger, bestyrelsesforeninger og elevorganisatio-
ner i følgegruppen til projekt Attraktive Arbejdspladser.

10 bud på fremtidens attraktive  
gymnasiale arbejdsplads
Hovedbestyrelsen har bedt Helle Hein, cand.merc. og ph.d. 
fra Copenhagen Business School, om at skrive rapporten ”10 
bud på fremtidens gymnasiale arbejdsplads”. En af poin-
terne i rapporten er, at vi skal styrke professionsidentiteten. 
Gymnasielærere skal blive bedre til at definere, hvad det 
særlige ved deres job er, og hvordan de bidrager til sam-
fundet. Først når lærerne har en stærk professionsidentitet 

indadtil, kan de også få det udadtil. Og det er nødvendigt, 
hvis samfundet i højere grad skal anerkende arbejdet som 
gymnasielærer, påpeger Helle Hein.    

Rapporten bygger på interview med lærere og ledelser 
på 13 gymnasier, der har deltaget i GL’s projekt Attraktive 
Arbejdspladser. 

Hovedbestyrelsen arbejder på nyt udviklingsprojekt 
GL’s tre stående udvalg: Arbejdspladsudvalget (APU), Over-
enskomstudvalget (OKU) og Uddannelsesudvalget (UDU) 
har drøftet Helle Heins ”10 bud på fremtidens attraktive 
gymnasiale arbejdsplads”. Ud fra udvalgsdrøftelserne har 
hovedbestyrelsen besluttet at sætte en række initiativer i 
værk, der skal styrke det fortsatte arbejde med attraktive 
arbejdspladser.

Det gælder fx initiativet, der undersøger kursusbehov, 
-udbud og karrieremuligheder for lærere, der ønsker at stifte 
bekendtskab med ledelsesudfordringer, bl.a. i før-leder-
kurser inden for den gymnasiale sektor. Desuden arbejder 
hovedbestyrelsen videre med udfordringer i at styrke gym-
nasielæreres professionsidentitet og ser nærmere på mulig-
heder og udfordringer i at skabe en bedre balance mellem 
arbejds- og fritidsliv. Endelig arbejder hovedbestyrelsen på 
at søsætte et nyt udviklingsprojekt – med ekstern finansie-
ring – der skal bidrage til at fremme attraktive gymnasiale 
arbejdspladser ud fra bl.a. de resultater, der er kommet frem 
i Helle Heins rapport.

Attraktive Arbejdspladser
– et must for et godt studiemiljø

I september 2011 holdt GL i sam
arbejde med lederforeningerne 
en stor konference om Attraktive 
Arbejdspladser. På konferencen 
fremlagde en række skoler deres 
erfaringer med de forsøg, som GL 
havde givet tilskud til.
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Uddannelse
GL’s arbejde for loft over klassekvotienten  
har båret frugt 
GL har længe kæmpet for at få indført en maksimal grænse 
for, hvor mange elever der må være i en gymnasieklasse. 
2011 blev året, hvor regeringen sammen med enhedslisten 
aftalte et sådant klasseloft.  Loftet er fleksibelt – som GL også 
har foreslået – med maksimalt gennemsnitligt 28 elever pr. 
uddannelsesudbud. Med aftalen fulgte også ressourcer til 
dækning af de ekstra klasser, der bliver oprettet som konse-
kvens af loftet. GL har støttet et klasseloft, fordi de stigende 
klassekvotienter havde negative konsekvenser for elevernes 
læring, arbejdsmiljøet og kvaliteten i uddannelserne. Bekla-
geligvis kom aftalen ikke til at omfatte enkeltfag. Det vil 
hovedbestyrelsen i den kommende tid arbejde for sker.  

Aftalen er nuanceret ved, 
at der tages højde for, at skoler 
i udkantsområderne kan have 
særlige behov, da det her i visse 
tilfælde kan være svært eller 
umuligt at give eleverne et godt/
alternativt gymnasietilbud 
uden at overskride 28-grænsen. I 
sådanne situationer skal skolen 
dog sikre, at lærerstøtten pr. elev 

er den samme, uanset klassestørrelse. 
Rektorforeningen mente, at klasseloftet på kort sigt 

kunne give kapacitetsmæssige udfordringer, men somme-
rens optag viste, at der – også i år – blev plads til alle elever. 
Da ungdomsårgangene er mindre i de kommende år, er det 
vigtigt, at den enkelte skole ikke skaber unødvendige, store 
kapacitetsudvidelser. Kapacitetsfastlæggelsen må tage 
udgangspunkt i elevprognoser på længere sigt. 

En del af aftalen er desuden at se på de nuværende for-
delingsudvalgs arbejde. GL er med i følgegruppen og vil 
arbejde for, at fordelingsudvalgenes rolle udvides til også at 
omfatte skolernes kapacitet og kapacitetsudvidelse. Sam-
tidig er det væsentligt, at fordelingsudvalget ikke styres af 
enkeltskolers interesser, men ud fra overordnede uddannel-
sespolitiske prioriteringer om kapacitet, økonomi og udbud 
af gymnasial uddannelse.

GL vil løbende følge op på klassestørrelserne på de gym-
nasiale uddannelser og vil fortsætte med sin årlige under-
søgelse af, hvor mange elever der er i klasserne ved studie-
start. 

Rekordmange i pædagogikum – men slet ikke nok
Pædagogikum er nye læreres introduktion til gymnasie-
lærerjobbet. Derfor skal pædagogikum bedst muligt ruste 
de nye gymnasielærere til jobbet, og arbejdsvilkårene 
skal være i orden. Ikke mindst i en tid hvor der rekrutteres 
rekordmange nye lærere. I 2011/12 var godt 750 kandidater i 

pædagogikum. Det er mange, men desværre ikke nok. Fort-
sat er der alt for mange skoler, der først afprøver nye lærere 
ved at give dem en vikaransættelse og for mange skoler, 
som venter med at give nye fastansatte pædagogikum til 
andet ansættelsesår.

De fleste nye gymnasielærere er glade for pædagogikum-
forløbet på skolen og for samarbejdet med vejledere og kur-
susleder på skolen. Det kan man læse af den undersøgelse, 
GL gennemførte i sommeren 2011. Her erklærer knap 70% 
af kandidaterne sig tilfredse med skolernes planlægning af 
pædagogikum, og 64% giver samarbejdet med vejlederne og 
kursusleder en positiv vurdering. 

Undersøgelsen pegede også på udfordringer for pæda-
gogikumordningen, bl.a. fik et kursus på teoretisk pædago-
gikum om fagenes samspil en ringe evaluering. Kurset er 
efterfølgende blevet ændret i overensstemmelse med GL’s 
anbefaling. Kurset blev i 2011/2012 udbudt i tre udgaver mål-
rettet hhv. stx, hhx/htx og hf, og kandidaterne evaluerer nu 
kurset mere positivt.   

Mange kandidater angiver at have rigtigt meget arbejde 
og nogle gange for meget. Her kan skolerne hjælpe, f.eks. 
med god planlægning, herunder en god uddannelsesplan 
og vikardækning under kurser. Disse og andre anbefalinger 
om pædagogikum kan læses på GL.org. Både undersøgelsens 
resultater og GL’s anbefalinger er blevet drøftet med Syd-
dansk Universitet, der udbyder teoretisk pædagogikum, med 
lederforeningerne, Ministeriet for Børn og Undervisning 
der har den overordnede styring af uddannelsen samt med 
Pædagogikumforeningen der repræsenterer kursusledere og 
tilsynsførende.

Desværre viste undersøgelsen også, at kun halvdelen af 
de nye lærere ansættes direkte i pædagogikum. 80% af de 
resterende er fastansatte, der så må vente med at komme i 
pædagogikum. Der er i disse år et usædvanligt stort antal 
pædagogikumkandidater, og på nogle skoler giver det reelle 
problemer med kapaciteten til at uddanne alle nyansatte 
det første år. Antallet af kandidater, der må vente på pæda-
gogikum, er dog bekymrende stort, og for hovedbestyrelsen 
er det afgørende, at de nye lærere behandles ordentligt og 
ikke først prøveansættes et år som vikar og derefter ikke 
kommer i pædagogikum i første fastansættelselsesår.

Bedre modtagelse af nye gymnasielærere
Nye gymnasielærere har brug for en god modtagelse for at 
få en god start på lærerlivet. Det har gennem en årrække 
været et centralt fokusområde for hovedbestyrelsen. I år er 
der i samarbejde med Rektorforeningen sendt anbefalinger 
til skolerne om at give nye lærere en god modtagelse. 

En af de fælles anbefalinger lyder på at udpegningen 
af en erfaren gymnasielærer som mentor er en god måde 
at støtte op om den nye lærer. Samtidig anbefales det, at 

»GL har længe kæmpet 
for at få indført en 
maksimal grænse for, 
hvor mange elever 
der må være i en 
gymnasie klasse«.
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lærere, der undtagelsesvis ikke skal i pædagogikum i ansæt-
telsens første år, får tilbud om kortere kurser i almen pæda-
gogik og fagdidaktik. 

TR har en vigtig rolle ift. modtagelse af nye gymnasiale 
lærere, og derfor er det i de senere år indgået som et modul 
på TR-kursets 1. del. På gl.org kan TR bl.a. hente gode råd 
om modtagelse af nye lærere, og TR modtager materiale til 
nye lærere, bl.a. indbydelse til gå-hjemmøder og seminarer. 
Hvert år afholder GL heldagsseminarer for nye lærere, og 
som et nyt initiativ afholdes også 2-timers gå-hjem-møder. 

Styrk gymnasielærernes efteruddannelse 
Det er afgørende for et fortsat højt fagligt og pædagogisk 
niveau i gymnasieuddannelserne, at lærerne løbende efter-
uddannes. Derfor arbejder GL for, at lærerne reelt får den 
nødvendige efteruddannelse. For at evaluere indsatsen fik 
hovedbestyrelsen i foråret 2011 afdækket efteruddannelses-
omfanget og -indholdet. Undersøgelsen viser, at 14% af de 
adspurgte lærere ikke fik efteruddannelse i 2010, og at knap 
40% af lærerne havde max. 
3 dages efteruddannelse. 
Dermed ser det ud som om, 
at de 78 mio. kr., der i for-
bindelse med gymnasiere-
formen blev afsat ekstra til 
lærernes efteruddannelse, 
er gået op i røg. 

Det ser hovedbestyrelsen 
med stor alvor på og har 
derfor taget problemet op 
over for Ministeriet for Børn 
og Undervisning og lederforeningerne. På GL’s repræsentant-
skabsmøde i november 2011 vedtog tillidsrepræsentanterne 
udtalelsen ”Styrk lærernes efteruddannelse”. Senest tog rek-
torformanden imod en invitation til at drøfte efteruddan-
nelse med de faglige foreninger på et møde i GL’s Pædagogisk 
Samarbejdsudvalg for de faglige foreninger i marts 2012. 

Internt i GL er efteruddannelse blevet sat på dagsorde-
nen og drøftet i udvalg, netværk mm. Undersøgelsen tyder 
nemlig på, at gymnasiale lærere overvejende søger efterud-
dannelse, som de føler sig sikre på at få. Det er imidlertid 
vigtigt, at lærerne er tydelige i deres ønsker om og behov for 
efteruddannelse. 

Undersøgelsen viste også, at en stor del af skolerne ikke 
planlægger med tid til efteruddannelse fra årets start. Når 
planlægningen er mangelfuld, er arbejdspresset ofte en 
hindring for, at lærerne kan finde tid og energi til efterud-
dannelse. Med de nye planlægningsbestemmelser på det 
almengymnasiale område skal skolerne sikre, at efterud-
dannelsens omfang er planlagt fra årets start.

GL udvider samarbejdet med de faglige foreninger
De fleste fag har en faglig forening, der varetager fagets fag-
lige og pædagogiske interesser. De faglige foreninger arran-
gerer faglige og pædagogiske kurser, deltager i udvikling af 
f.eks. læreplaner og vejledninger og fungerer som faglige 
netværk. GL’s medlemmer er i høj grad også medlemmer af 
faglige foreninger, og GL støtter op om de faglige foreninger 
med stadigt flere tiltag.

GL samler repræsentanter fra foreningerne til to – tre 
årlige møder i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. I år har 
Pædagogisk Samarbejdsudvalg diskuteret efteruddannelse 
og fagkonsulenternes rolle med Ministeriet for Børn og 
Undervisnings kontorchef for gymnasiekontoret. Derudover 
afholder GL igen i 2013 seminar for bestyrelserne i de faglige 
foreninger. På programmet denne gang er bl.a. medlems-
kommunikation og udvikling af egen hjemmeside.

Nu udvides samarbejdet. GL har i flere år annonceret 
kurser fra de faglige foreninger i GL-E-kataloget og i bladet 
Gymnasieskolen, men nu tilbyder GL også at stå for den 
økonomiske administration af flere af de faglige foreningers 
udviklingsprojekter, så foreningernes kasserere aflastes. På 
tegnebrættet er også et tilbud om, at GL administrerer de 
faglige foreningers medlemssystemer, så f.eks. kontingent-
indbetalinger kan håndteres mere effektivt.

I det nye skoleår bliver endnu flere gymnasielærere gjort 
opmærksomme på de faglige foreninger. Foreningerne har 
nemlig takket ja til, at GL udarbejder informationsmateriale, 
som TR uddeler til nye lærere. 

Eleverne anbefaler gymnasieuddannelsen
Eleverne (96%) på gymnasieuddannelserne mener, at deres 
lærere er godt forberedte, og gymnasielærernes faglige dyg-
tighed får 7,8 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Generelt 
anbefaler eleverne de gymnasiale ungdomsuddannelser med 
en score på 8,1. Den positive evaluering stammer fra den årlige 
elevtrivselsundersøgelse, baseret på 56.000 elevers svar. 

Til gengæld ønsker eleverne mere elevindflydelse; både 
i forhold til hvornår de skal aflevere opgaver og i forhold 
til undervisningen. Variationen i undervisningsformer 
scorer med et 6-tal lavest. En stor del af eleverne ønsker, at 
skolernes indeklima forbedres, både for at skabe et bedre 
indeklima og for at skabe bedre muligheder for forskellige 
læringsformer. Flere elever erkender, at de selv kunne lægge 
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I marts 2012 afholdt GL seminarer for nye lærere, hvor deltagerne 
kunne møde hinanden, en rektor, Ministeriet for Børn og Under
visning og GL. I pauserne var der tid til den uformelle networking.

»Det er afgørende for 
et fortsat højt fagligt 
og pædagogisk 
niveau i gymnasie-
uddannelserne, at 
lærerne løbende 
efter uddannes«. 
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en større indsats i undervisningen. Hovedbestyrelsen har 
anbefalet, at skolerne i den kommende tid retter fokus på 
disse områder, og GL sætter selv fokus på emnerne.

For at få mest muligt ud af undersøgelsen er GL i dialog 
med elevorganisationerne. Her vil det største fokus være 
elevinddragelse. GL følger udviklingen i de årlige elevtriv-
selsundersøgelser nøje og vil sætte fokus på de elementer, 
der ifølge eleverne kan blive bedre.

Gymnasierne sparer på elevernes uddannelse 
Finansloven for 2012 fredede umiddelbart uddannelses-
området, og dermed også gymnasieuddannelserne, for 
yder ligere besparelser på trods af den omfattende krise, 
Danmark og det meste af verden er i. Fra 2014/2015 forventes 
gymnasiesektoren til gengæld at skulle spare 4 pct., sva-
rende til knap 1/2 mia. kr. og i 2016 yderligere 2 pct, svarende 
til i alt 1/4 mia. kr. Det hedder dog, at disse ressourcer skal 
gå til en omstillingsreserve, men det er uvist, hvad denne 
reserve skal bruges til. Det mest sandsynlige er, at den skal 
anvendes som omfordeling mellem uddannelserne inden 
for Ministeriet for Børn og Undervisning i forbindelse med 
den kommende taxameterjustering, eller som en ren bespa-
relse på området. GL vil arbejde for, at de gymnasiale res-
sourcer fra omstillingsreserven bliver i sektoren.

Vender vi blikket mod de enkelte gymnasiers økonomi 
for 2011, er det igen lykkedes udbyderne af gymnasiale 
uddannelser at oparbejde et forholdsvist stort overskud. 
Et overskud, der skulle have været anvendt til elevernes 
uddannelse. Samlet var overskuddet for de offentlige 
VUC’ere, erhvervsskoler, almene gymnasier og hf-kurser på 
550 mio. kr., eller knap 3 pct. af omsætningen. Det svarer til, 

at skolerne gennemsnitligt 
sparer 3.000 kr. af det stats-
lige tilskud for hver elev, der 
uddanner sig, og det i et år 
hvor finans loven allerede 
havde skåret gennemsnit-
ligt 3.000 kr. af tilskuddet 
pr. elev. Bag det samlede 
overskud findes der store 
variationer mellem de for-

skellige gymnasiale uddannelser og de enkelte institutioner. 
Flere institutioner har overskud på over 4.000 kr. pr. elev, og 
enkelte over 10.000 kr. Skolerne skal tilpasse deres økonomi 
til de udmeldte offentlige tilskud, så eleverne får en uddan-
nelse, der modsvarer de ressourcer, der politisk er afsat til 
formålet. Hvis de store overskud er udtryk for, at skolerne 
har gennemført den udmeldte besparelse for 2014/15, er det 
genererede overskud skabt for tidligt og på bekostning af 
elevernes uddannelse og lærernes arbejdsvilkår.

VUC har gennem et par år haft meget store overskud. Det 
har medvirket til, at finansloven for 2012 ser lidt anderledes 
ud for VUC’s vedkommende. Her blev det i finansloven 2011 
aftalt, at taksten skulle reduceres med knap 1 pct. for hf-
enkeltfag fra 2011 til 2012. Årsagen var, at taksterne skulle 
afspejle omkostningerne. Man skulle tro, at et sådant tiltag 
ville få centrene til at anvende deres tilskud i stedet for at 

skabe overskud, men VUC har igen for 2011 et kæmpestort 
samlet overskud, svarende til 10 pct. af omsætningen. Det er 
ganske enkelt ikke acceptabelt.

Hovedbestyrelsen mener principielt, at offentligt tilskud 
til uddannelse også skal anvendes til uddannelse. Der er de 
senere år kommet flere og flere forskellige kursisttyper med 
meget forskellige forudsætninger på VUC, hvilket mange 
lærere ser som en meget stor udfordring, og mange steder 
er der behov for, at ledelse og lærere arbejder med, hvordan 
man bedst muligt håndterer kursisterne. Der er bl.a. behov 
for efteruddannelse i at håndtere nye kursisttyper, og sko-
lernes fraværspolitik trænger måske også til et eftersyn. 
Dette kunne fx være indsatsområder, når centrene faktisk 
har ressourcerne til at gribe problemstillingerne an i stedet 
for at stuve flest muligt kursister sammen med forventning 
om, at de alligevel falder fra.

Hovedbestyrelsen opfordrer derfor til, at der på skoler 
med store overskud tages en drøftelse af, hvor der burde 
bruges flere midler til at skabe endnu bedre uddannelser og 
mere attraktive arbejdspladser. 

GL følger både finanslov og skolernes regnskaber fra år 
til år og sender detaljeret information til både TR og med-
arbejderrepræsentanter i bestyrelsen for at ruste dem til 
drøftelser og beslutninger om skolens økonomi. Herudover 
afholder GL jævnligt kurser om økonomi med fokus på over-
skudsgrad og lokallønsforhandlinger. 

Dialogforum – med særligt fokus på eksamen
Monsterudvalgets arbejde dannede grundlag for 100 
justeringer af 2005-reformen og viste dermed den positive 
effekt af dialog i sektoren. På den baggrund etablerede 
GL, Rektorforeningen, Lederforeningen for VUC og Danske 
Erhvervsskoleledere i 2011 Dialogforum for alle de gymna-
siale uddannelser. Drøftelsen i Dialogforum er et forsøg på 
at skabe en ny og fælles kvalitetsdagsorden som modspil til 
forsimplet bundlinjetænkning. 

Eksamen har i dette skoleår været et vigtigt fokusom-
råde for Dialogforum. I 2008 satte rapporten ”Prøve- og 
eksamenssystemet, udfordringer og muligheder” fokus på 
de økonomiske omkostninger ved eksamenssystemet og 
pegede på en lang række sparemuligheder. Monsterudval-
get arbejdede efterfølgende med eksamenssystemet, og 
resultatet blev en omlægning af ressourcen.  Antallet af 
eksamensbegivenheder på stx blev reduceret, men midler 
frigjort fra eksamen blev bundet i en øget elevtid og dermed 
ekstra midler til at hæve kvaliteten i uddannelserne. Der er 
dog fortsat pres på ressourcen.

Det er essentielt, at der i sektoren er en fælles forståelse 
af, at besparelser i eksamenssystemet let bliver til besparel-
ser på sektoren, medmindre der arbejdes aktivt og strategisk 
på at anvende ressourcen. Eksamenssystemet skal sikre en 
national standard, eksamenssystemet skal give en trovær-
dig bedømmelse, og eksamenssystemet indgår som en inte-
greret del af undervisningen. Ressourceforbruget til prøve- 
og eksamenssystemet skal balancere med systemets formål, 
men omlægninger og justeringer i eksamenssystemet bør 
ske med fokus på at fastholde eller hæve kvaliteten.

Fra 2014/2015 forventes 
gymnasie sektoren at skulle 
spare 4 pct., svarende til 
knap 1/2 mia. kr. og i 2016 
yderligere 2 pct, svarende 
til i alt 3/4 mia. kr.
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Dialogforum har sendt anbefalinger til børne- og under-
visningsministeren om eksamensforsøg, der bør indgå i et 
udviklingsprogram. Det handler bl.a. om tilrettelæggelse af 
eksamen, herunder adgang til eksamensvejledning, så alle 
elever uanset social baggrund får gode muligheder. Andre 
anbefalinger går på forsøg med, at timerammen til almen 
studieforberedelse anvendes på nye måder og knyttes til 
studieretningerne for at styrke studieretningerne og faglig-
heden.   

Initiativ til udviklingsprogram  
for de gymnasiale uddannelser
GL har sammen med lederforeninger i de sidste par år arbej-
det for, at der blev iværksat et skolebaseret udviklingspro-
gram, der kunne videreudvikle studieretningsgymnasiet. 
Den nye regering har været positivt indstillet, og i foråret 
udsendte ministeriet så invitationer til skolerne om at del-
tage i udviklingsarbejdet fra det kommende skoleår. Omfan-
get af de udviklingstemaer, der kom med i første runde af 
udviklingsprogrammet og den økonomiske ramme var 
imidlertid ikke så ambitiøs, som GL og lederforeningerne 
havde håbet på. Det skyldes, at forslaget til et udviklings-
program af regeringen blev knyttet sammen med det ser-
viceeftersyn af de gymnasiale uddannelser, som var blevet 
skrevet ind i regeringsgrundlaget. 

Det betød på flere punkter, at udviklingsprogrammets 
første fase, frem for at basere sig på skolernes forslag til 
videre udvikling af uddannelserne, mere blev en mulighed 
for skolerne at tilmelde sig regeringens forskellige forslag til 
regelforenklinger. GL og lederforeningerne var imidlertid 
enige om at melde ud, at det var problematisk for en fortsat 
udvikling af sektoren, hvis ikke der blev givet tid og rammer 
til at inddrage lærerne på skolerne i et udviklingsarbejde, 
som de følte et medejerskab til. GL og Rektorforeningen har 
været enige om at melde ud, at regelændringer først bør ske 
i kølvandet på et udviklingsprogram og ikke forud for det. 

Hovedbestyrelsen ser frem til, at ministeriet i efteråret 
2012 inviterer skolerne til anden fase af udviklingsprogram-
met i forlængelse af en række temamøder med de relevante 
parter om nye udviklingstemaer. Her er der en klar for-
ventning om, at flere af de temaer, som ikke blev priorite-
ret i første fase af udviklingsprogrammet, vil få en større 
opmærksomhed. Det drejer sig bl.a. om en fortsat udbyg-
ning af den pædagogiske brug af it i undervisningen og ved 
eksamen og om skolernes arbejde med den internationale 
dimension. Herudover ventes der også at komme fokus på 
at sikre 95%-målsætningen, debat om grundforløbet, AT/SR 
og SRP, principper for studieretningssamarbejdet, arbejdet 
med elevinddragelse, fællesskabets betydning og klasse-
rumskulturen. Hovedbestyrelsen ser frem til, at anden fase 
af udviklingsprogrammet giver det nødvendige rum for en 
skolebaseret udvikling af gymnasieuddannelserne.

Skoledialogprojekt med Egypten
GL’s fokus på betydningen af at inddrage lærerne i en sko-
lebaseret udvikling har også været et kendetegn ved de 
solidaritetsprojekter, som GL har gennemført. Efter at have 

afsluttet et vellykket femårigt samarbejde med lærer-
foreningen i Sydafrika, som nu er for rigt til at modtage 
fortsat dansk udviklingsbistand, har GL fået godkendt en 
ansøgning om knap 2 mio. kr. fra Udenrigsministeriets Mel-
lemøstpulje til et skoledialogprojekt i Egypten. 10 danske og 
15 egyptiske skoler skal arbejde sammen i en dialog mellem 
lærerne om de temaer, der tages op på 4 seminarer, som 
afholdes for lærerne i Egypten, samt om andre relevante 
emner de ønsker at drøfte. I maj 2012 var 16 egyptiske lærere 
på besøg i Danmark, hvor de bl.a. besøgte og boede hos dan-
ske kolleger fra flere af de danske projektskoler. Det første 
seminar i Egypten fandt sted i begyndelsen af september 
2012. Her drøftede et par danske gymnasielærere sammen 
med lokale oplægsholdere, hvordan man kan motivere flere 
unge til at interessere sig for de naturvidenskabelige fag.

Det er imidlertid en svær tid for Egypten, hvor meget 
er usikkert og ændres. Skolerne er vant til at være meget 
centralt styret, og samtidig med at lærerne hungrer efter 
ændringer, hæmmes skolerne af, at nye politiske magtha-
vere nok ønsker ændringer, men også har svært ved at give 
slip på den centrale kontrol. GL’s lokale samarbejdspartner 
er den nye, uafhængige lærerforening, der endnu er i en 
opbygningsfase, og som har flere udfordringer at forholde 
sig til, end den har ressourcer til at håndtere.

Lærerne på Randers HF og VUC modtog GL’s uddannelsespris 2011 
for det pædagogiske udviklingsprojekt Fremmøde, Aktivitet og 
Gennemførelse, som skal fremme kursisternes faglige og sociale 
dannelse. GL’s formand Gorm Leschly overrakte prisen til lærer
repræsentanterne Mette Holm Mogensen og Anders Bloch.

Foto: Jacob N
ielsen
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Lavere kontingent til GL
Kontingentet til GL er fra 1. august 2012 nedsat med 1.000 kr. 
til 4.000 kr. årligt. Samtidig blev dimittenders kontingent 
halveret de første 4 måneder af deres medlemskab, hvilket 
er en besparelse på 800 kr.

Den forældede paragraf om at man kun kunne melde sig 
ud af GL en gang om året, er ændret, så det i fremtiden vil 
være muligt at melde sig ud med 3 måneders varsel.
Ændringerne er en del af de lovændringer, som var til uraf-
stemning blandt GL’s medlemmer i januar 2012. 96% af 
stemmeafgiverne stemte for lovændringerne, herunder kon-
tingentnedsættelsen.

Rekordmange nye tillidsrepræsentanter
I skoleåret 2011/2012 havde GL det største antal tillids-
repræsentanter/-suppleanter på kursus for nye tillids-
repræsentanter nogensinde. TR-grunduddannelsen består 
af 3 moduler, hver af 3 dage.
Som noget nyt udbød GL i foråret 2012 også en overbyg-
ningsuddannelse for erfarne tillidsrepræsentanter.
GL’s TR-uddannelse evalueres meget positivt af deltagerne.

Gymnasieskolen i nye klæder
Medlemsbladet Gymnasieskolen blev omlagt totalt i 2011, 
så bladet opbygges som temanumre. Fra august 2012 er 
bladet omlagt til et månedsmagasin, og gymnasieskolen.
dk er relanceret i en helt ny form, hvor der er mulighed for 
at læse de daglige nyheder, debattere, videndele, holde sig 
orienteret, læse tidligere udgaver af det trykte magasin eller 
blogindlæg fra forskellige aktører i uddannelses- og gym-
nasieverdenen. I august 2012 begyndte Gymnasieskolen at 
udsende nyhedsbreve.

Gymnasielærere i god form
For femte år i træk trak medlemmer i GL’s løbetrøjer og løb 5 
x 5 km stafet gennem København, Århus, Ålborg og Odense. 
I alt har over 700 gymnasielærere deltaget i den sociale GL-
aktivitet med højt humør og i god form.

Gymnasieskolernes Lærerforening

GL rundede i efteråret 2011 medlem nr. 13.000. 28årige Line 
Vikkelsø Frederiksen, HFcentret Efterslægten fik den anledning 
overrakt en gave af lokalformand i København, Eik Andreasen.

700 gymnasielærere løb stafet gennem Århus, København, 
Odense og Ålborg.
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