
GLs årsberetning 2012-2013 
Læs hovedbestyrelsens årsberetning for skoleåret 2012/2013. GL's repræsentantskab tog stilling til 

beretningen på møde den 25.-26. november 2013. 

GL's væsentligste opgaver er at arbejde for, at gymnasieuddannelserne er af høj kvalitet, hvilket 

forudsætter, at lærerne har så gode løn- og arbejdsforhold, at det fortsat er attraktivt at blive og at være 

gymnasielærer. Dette forudsætter, at skolerne har ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum. 

Lærernes løn- og arbejdsforhold skal fortløbende sikres med en fælles indsats centralt og lokalt på den 

enkelte skole. Samtidig skal medlemmerne have mulighed for individuel interessevaretagelse på et højt 

professionelt niveau. 

OK13 
OK13 var forventeligt de sværeste forhandlinger i GL's historie. Det blev da også et resultat, som flertallet af 

GL's medlemmer stemte nej til. 

 

Optakt til de sværeste forhandlinger i GL's historie 

GL's forberedelser til de forventede svære OK13-forhandlinger blev indledt i umiddelbar forlængelse af 

OK11-forhandlingerne. I efteråret 2011 blev der på et fællesseminar med deltagelse af hovedbestyrelse, 

lokaludvalg og områdebestyrelser samt på efterårets repræsentantskabsmøde tegnet et billede af de 

forventede rammer for OK13-forhandlingerne. Det tilsvarende tema blev taget op på hovedbestyrelsens 

seminar i januar 2012. Herefter var der dannet baggrund for strategien om, at GL skulle være en del af 

løsningen. Samtidig blev grundlaget for strategien lagt for, hvordan debatten om udtagelse af krav, skulle 

ske: Principielt skulle GL ikke have selvstændige krav, men følge i AC's spor. 

Det billede, der tegnede sig for OK13-forhandlingerne set fra GL's side, var, foruden kravet om 

normalisering af lærerarbejdstid og effektive institutioner, også en forventning om yderligere besparelser i 

den offentlige sektor, reallønsnedgang og lav lønudvikling på det private arbejdsmarked. 

I 2011 kom der en dom, kaldet CSC-dommen, som også på GL's område kunne få betydning, idet det med 

dommen stod klart, at hvis der blev varslet konflikt, kunne parterne frigøre sig fra overenskomsten. Det var 

hovedbestyrelsens vurdering, at der ikke i Finansministeriet var respekt for forhandlingssystemet, og 

forberedelserne måtte derfor tage højde for, hvordan sammenholdet blandt Akademiker-organisationerne 

ville være, og hvilken støtte GL kunne forvente. 

Der havde været pres på GL's arbejdstidsregler ved forhandlingerne i 2008 og 2011, hvor det dog, med 

hjælp fra AC, var lykkedes at afvise Finansministeriets krav. 

Der var for hovedbestyrelsen dog ingen tvivl om, at OK13-forhandlingerne ville blive sværere og anderledes 

end de foregående. Der var tidligt i forløbet et mediepres initieret af arbejdsgiverne og bl.a. med baggrund i 

en række analyser af gymnasielærerarbejdstid, hvor fx Rigsrevisionen som afsender og ministrenes 

opfølgning herpå, gjorde det svært at stå op i mod. Finansministeriet lagde styrke bag angrebene på 

underviserorganisationerne, og blå blok meldte inden forhandlingerne ud, at de ville stå last og brast om 

regeringen i forhold til at få fjernet forhandlingsretten på lærernes arbejdstid. 

GL's strategi og modspil var at fortsætte samarbejdet med lederforeningerne om Attraktive Arbejdspladser, 

påvirke og samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet om forsøgsprogram, og skabe et nyt 

samarbejde med lederforeningerne om forsøg og udvikling i gymnasieuddannelserne. 



 

Formålet med at samarbejde med Rektorforeningen og Erhvervsskolelederne om bedre undervisning og 

forsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse var til at begynde med at få en debat på skolerne om i 

fællesskab at udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen.   

I sommeren 2012 lancerede GL strategien 'GL – en del af løsningen'. Strategien var en (an)erkendelse af, at 

der er behov for at se nøje på de offentlige midler. Pointen i strategien var at acceptere og respektere, at 

regeringen havde nogle legitime uddannelsespolitiske udfordringer, den ville have løst, samtidig med at der 

var et behov for at effektivisere sektoren. Disse skulle forenes med gymnasielærernes mærkesager, 

herunder at det skulle være attraktivt at være gymnasielærer. GL's bud var, at der ved skolebaserede forsøg 

kunne findes andre måder at organisere undervisningen og arbejdstilrettelæggelsen på, så man kunne 

højne kvaliteten og udvikle uddannelserne, samtidig med at det fortsat var attraktivt at være 

gymnasielærer. 

Det var for GL vigtigt, at tillidsrepræsentanter og GL's medlemmer forstod den dagsorden, sektoren stod 

overfor, samt forstod foreningens handlemuligheder og strategi. Hovedbestyrelsen ønskede en tæt dialog 

og inddragelse af medlemmerne. På efterårets repræsentantskabsmøde i november 2011 blev det dystre 

billede tegnet for tillidsrepræsentanterne. 

På repræsentantskabsmødet i april 2012 blev hovedbestyrelsens oplæg til OK13-forhandlingerne tiltrådt. 

GL lagde sig hermed fuldt på linje med de øvrige AC-organisationer, og GL's overenskomstkrav blev gjort til 

en del af AC's krav. Hovedbestyrelsen fik repræsentantskabets mandat til at tilslutte sig AC-

forhandlingsaftalen, og GL skulle ikke have en frigørelsesklausul. 



Tæt dialog med medlemmerne 
Hovedbestyrelsen ønskede en tæt dialog med medlemmerne om OK13. I foråret 2012 blev der gennemført 

skolebesøg efter skolernes anmodning. Besøgene blev evalueret godt, og derfor blev det besluttet at 

gennemføre en OK13-bustur i september/oktober 2012, hvor over 50 skoler blev besøgt. De 44 største 

skoler blev udvalgt, og der blev suppleret geografisk, så alle medlemmer skulle have mulighed for at 

deltage i et møde med repræsentanter for hovedbestyrelsen inden for en rimelig geografisk afstand. 

Tanken var at nå så mange medlemmer som muligt. Med mødeplanen ville mere end hvert tredje aktive 

medlem få besøg på egen skole. Det var ikke forventningen, at alle ville deltage, men med 

rygtespredningen ville mange få viden om møderne og forhåbentlig også om indholdet. 

 

 
Hovedbestyrelsen besøgte 52 skoler i efteråret 2012 og talte med ca. 10% af GL's medlemmer om problemstillingerne ved de 

kommende OK13-forhandlinger. 



Alt i alt deltog ca. 10% af GL's erhvervsaktive medlemmer i møderne, og møderne blev evalueret meget 

flot; i snit lå evalueringen på over 4 på en skala fra 1-5. Medlemmerne var glade for dialogen, og selv om 

det ikke var ønskværdige budskaber, hovedbestyrelsen kunne levere, gav mange medlemmer udtryk for, at 

de blev taget alvorligt i dialogen. Hovedbestyrelsen gennemgik de mulige scenarier, herunder den politiske 

håndfæstning og mulige konsekvenser af CSC-dommen. 

 

På møderne blev der endvidere arbejdet med, om man kunne finde intelligente effektiviseringer, GL kunne 

foreslå. Møderne viste, at medlemmerne generelt bakkede op om GL's løsningsmodel og om arbejdet med 

at forsvare aftaleretten, samt at det var bedre selv at tage teten og medvirke til at finde gode løsninger 

frem for at sætte sig selv i skudlinjen. 

 

 
Det var en reel risiko, at GL's medlemmer kunne blive lockoutet ved OK13-forhandlingerne, og hovedbestyrelsen udsendte derfor 

konfliktvejledning og konflikt-ABC. 



TR blev yderligere orienteret via debatforum og nyhedsbreve, og tillidsrepræsentanterne fik kompendium 

til at kunne håndtere evt. pressehenvendelser. Endvidere blev der afholdt TR-møder lige inden 

forhandlingernes afslutning den 6. og 7. februar 2013, og der blev udsendt en video og andet materiale, 

som TR kunne anvende på GL-møder. Endvidere skrev Gymnasieskolen løbende om OK13. 

 

Forhandlingsforløb og forlig 
Arbejdsgiverne, dvs. Finansministeriet og Kommunernes Landsforening, gik som forventet på alle 

undervisningsområder målrettet efter at få afskaffet centrale aftaler om arbejdstid og afskaffet lokal 

aftaleret til at indgå aftaler. Kravene var derfor også rettet mod GL's to overenskomster for henholdsvis det 

almengymnasiale og erhvervsgymnasiale område. Forhandlingsforløbet, der blev relativt kort og med få 

møder i januar og begyndelsen af februar, blev da også præget af, at kravene var ufravigelige. Det var 

desuden tydeligt, at Finansministeriets sigte i sidste ende var en lockout. Hermed skulle vejen være banet 

for afskaffelse af alle centrale overenskomstbindinger for så vidt angik arbejdstiden.  

 

Et hovedbestyrelsesflertal på 7 medlemmer tiltrådte den 8. februar 2013 et forlig, der delvist var forhandlet 

på plads af AC, hvor GL var repræsenteret af GL's formand. Inspirationen til udformningen af det endelige 

resultat kom fra de forlig, AC sammen med Dansk Magisterforening havde indgået for 

erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Et flertal i repræsentantskabet anbefalede medlemmerne 

at stemme nej til resultatet. Dette skete på to ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 8. februar og 

den 6. marts. 

 

Resultatet 

GL fik for alle de gymnasiale lærere en arbejdstidsaftale, der svarer til andre akademikeres på det offentlige 

overenskomstområde; dog med en årsnorm. Gymnasielærere er fortsat ikke ansat uden højeste arbejdstid, 

og det blev derfor aftalt, at skolerne skal etablere et system til løbende registrering af arbejdstiden. 

 

For omlægningerne af arbejdstiden blev der aftalt en omlægning af gymnasielæreres løntillæg, så 

gymnasielærere - afhængigt af anciennitet - får en lønstigning på mellem 500 og 2.900 kr. pr. måned. 

 

Den nye overenskomst er trådt i kraft pr. 1. august 2013. 

 

Urafstemning om resultatet 
OK13-resultatet blev sendt til urafstemning blandt GL's medlemmer. Ved urafstemningen var 85% af de 

afgivne stemmer et nej, 10% et ja, og 5% var blanke. Stemmeprocenten blev på 81,5%. Et flertal af de 

øvrige akademikerorganisationer stemte ja, og det samlede resultat - herunder for gymnasielærere - var 

hermed vedtaget. 

 



Støtte og solidaritetsprojekter for de lockoutede lærere 
Da Uddannelsesforbundets, Frie Grundskolers Lærerforenings og Danmarks Lærerforenings med fleres 

medlemmer blev varslet lockoutet, indrykkede GL solidaritetsannoncer, og igen da lærerne blev lockoutet i 

fire uger i april, indrykkede GL annoncer, som dels viste gymnasielærernes solidaritet med de berørte 

underviserkolleger, dels præciserede, at selv om GL havde indgået en aftale, var det ikke en aftale 

gymnasielærerne var glade for, men en konsekvens af forhandlingsstrukturen og arbejdsgivernes 

magtfuldkommenhed. GL var medarrangør af de store demonstrationer den 20. marts, og medlemmer på 

mange skoler sendte støtteerklæringer.  

 

Hovedbestyrelsen bevilgede endvidere 10 mio. kr. til støtte for de berørte lærerorganisationer. 

 



 

  



Opfølgning og implementering af OK13 
Hovedbestyrelsen besluttede meget hurtigt - selv om der var uenighed om resultatet - at det var vigtigt at 

se fremad. Dermed mente man, at det nu var vigtigt at sikre en ordentlig implementering af den nye 

arbejdstidsordning. 

Der har derfor været afholdt regionale møder om overenskomsten, og hovedbestyrelsen har udgivet en 

håndbog i OK13, ligesom TR har været på kursus i de nye regler. Der har været afholdt møder med 

lederforeninger, ministre, embedsmænd etc. med henblik på den bedst mulige implementering af den nye 

arbejdstidsordning. 

Det har været nødvendigt at begære mæglingsmøder, idet arbejdsgiverparten ikke altid respekterer 

forhandlingssystemet. OK13-forløbet er således ikke afsluttet, og det er hovedbestyrelsens vurdering, at 

der desværre vil gå en rum tid, før alt er på plads. 

 

Evaluering af OK13-forhandlingerne 
Et flertal i hovedbestyrelsen har besluttet at få foretaget en ekstern evaluering af det samlede OK13-forløb, 

og hele hovedbestyrelsen har besluttet at få en ekstern evaluering af kommunikationen vedrørende OK13. 

Da evalueringen sker særskilt, evalueres OK13 ikke i denne sammenhæng. Til repræsentantskabets møde i 

november vil evalueringerne blive forelagt repræsentantskabet. 

  



Beskæftigelse 
1.000 lærere er ansat som vikarer, selv om hovedparten burde være fastansat. Aldeles uacceptabelt, mener 

GL's hovedbestyrelse. 

Alt for mange løstansatte 

Hovedbestyrelsen anser det for aldeles uacceptabelt, at mange skoler ikke fastansætter nye lærere, men 

lige 'prøver dem af', inden de får tilbudt en fastansættelse. 

Derfor har GL igen i skoleåret 2012/13 gennemført en beskæftigelsesundersøgelse, som desværre viser det 

samme billede som tidligere år - på trods af at GL hvert år får fastansat en række vikarer, som fejlagtigt er 

løstansat - at 6% af timerne på stx fortsat læses af løstansatte. På htx bliver 4,3% af timerne læst af ikke-

fastansatte. På VUC er det hele 11,9 % af timerne, der læses af ikke-fastansatte. Alt i alt er der til stadighed 

tale om, at ca. 1.000 årsværk læses af lærere, som ikke er blevet fastansat. Heraf er rigtig mange af timerne 

ikke begrundet i objektive forhold. Det er uacceptabelt, at så mange bliver vikaransat i stedet for at blive 

fastansat. Særligt er det dybt problematisk, at så mange lærere ikke får det nødvendige pædagogikum, da 

det forudsætter en fastansættelse. 

I det forløbne skoleår har der været 830 lærere i pædagogikum, hvilket giver et efterslæb på ca. 500 lærere, 

som også burde være i gang med at tage pædagogikum. 900.000 timer læses som overtimer af de 

fastansatte, hvilket har fået GL til at gennemføre en overtidskampagne for at få flere akademikere i arbejde 

og færre gymnasielærere på overtid. 

Sekretariatet har igen i år været i kontakt med en række af de skoler, hvor andelen af tidsbegrænsede 

ansatte var størst. Kontakten til skolerne har resulteret i, at en række gymnasielærere, 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 pædagogikum. 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. 



Gymnasiernes overarbejde bør konverteres til nye akademikerjobs 
Gymnasielærere knokler. Så meget at der burde kunne ansættes omkring 500 akademikere til at varetage 

det overarbejde, gymnasielærere udfører på landets handelsgymnasier, tekniske gymnasier, almene 

gymnasier og på hf-kurser/VUC. 

 

 
GL gennemførte i efteråret 2012 en kampagne for at sætte fokus på det store overarbejde, mange gymnasielærere må påtage sig, 

samtidig med at der er mange arbejdsløse akademikere. 

Derfor indrykkede GL annoncer i de landsdækkende og regionale aviser i efteråret 2012 og skrev et åbent 

brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. GL ønskede med kampagnen at bidrage konstruktivt til 

løsningen af de udfordringer, finanskrisen aktuelt påfører Danmark. Og ikke mindst midt i forhandlingerne 

om Finansloven for 2013 fandt GL det vigtigt at henlede politikernes opmærksomhed på den store, men 

skjulte reserve af nye jobs, der findes på ungdomsuddannelserne. 

Medlemmer, der rammes af dagpengeloftet 
Fra 1. januar 2013 blev dagpengeperioden forkortet, så arbejdsløse kun kan få dagpenge i 2 år. I den 

forbindelse besluttede hovedbestyrelsen, at GL-medlemmer, der mister dagpengeretten, kan fritages for at 

betale kontingent til GL og fortsætte som ikke-betalende medlemmer. Samtidig får de udvidet adgang til 

økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse i forhold til GL's almindelige regler, der støtter arbejdsløse 

og deltidsansatte vikarer med op til 10.000 kr. pr. skoleår. 

Uddannelsespolitik 

Pas på arbejdsbelastningen i pædagogikum 
En ny evaluering af pædagogikum fra EVA viser, at pædagogikumforløbet opleves komprimeret. Det er helt 

afgørende for kvaliteten i uddannelsen og for de nye læreres arbejdsforhold, at skolerne ikke overbelaster 

de nye lærere. 

Pædagogikumbekendtgørelsen fastlægger stadig kandidaternes opgavefordeling. Det betyder, at skolerne 

skal budgettere med, at kandidaten bruger ca. 1/3 af arbejdstiden på teoretisk pædagogikum, 1/3 på 

egenundervisning og 1/3 på undervisning og observation i vejleders klasser (praktisk pædagogikum). 

Pædagogikumkandidater registrerer deres samlede arbejdstid i et komme-gå-system på samme måde som 

skolens andre lærere og bør ikke planlægges med arbejde ud over 1924 timer (inkl. ferie og fridage). 



For hovedbestyrelsen er det afgørende, at de nye lærere behandles ordentligt. Arbejdsmængden skal 

kunne overkommes, og nye lærere skal ikke først prøveansættes som vikar eller på anden måde få udskudt 

deres pædagogikum. Pædagogikum er nye læreres introduktion til gymnasielærerjobbet og ikke noget, man 

først skal øve sig på med et eller flere års undervisning. 



Skoleudvikling skal være skole- og dialogbaseret 
GL har i flere år arbejdet for et skolebaseret udviklingsprogram til videreudvikling af 

studieretningsgymnasiet. I 2012 udmeldte Undervisningsministeriet første fase af et udviklingsprogram og 

anden fase til implementering i 2013/14. I første fase tog skolerne især godt imod muligheden for at lave 

'studietid' og give eleverne mulighed for at arbejde med skriftlige opgaver sammen med deres lærer. I 

anden fase er der bl.a. mulighed for at arbejde med klare studieretningsprofiler, klasserumsledelse og 

styrket formativ evaluering.  

 

Desværre er de muligheder, ministeriet har udmeldt for eksamensforsøg, meget begrænsede. Eksamen og 

undervisning hænger tæt sammen og bør udvikles sideløbende, og det er GL's holdning, at der fortsat 

mangler en ambitiøs ramme for udvikling af eksamen. Derfor afholder GL, Rektorforeningen og VUC-

lederne i december 2013 en konference, der skal give input til det fortsatte arbejde for at udvikle eksamen. 

 

For hovedbestyrelsen er det afgørende, at skoleudvikling baserer sig på lokal dialog mellem ledelse og 

lærere. For at styrke den dimension har GL udmeldt en økonomisk ramme, som skoler har kunnet søge til 

udviklingsprojekter, hvor den lokale dialog er bærende for udviklingen. Skolerne arbejder bl.a. med øget 

uddelegering og med nye måder at organisere arbejdet på, fx ved brug af 'studietid'. 

 

Dialogforum – dialog og samarbejde med lederforeningerne 
Dialogforum for de gymnasiale uddannelser blev etableret i 2011 af GL, Rektorforeningen, Lederforeningen 

for VUC og Danske Erhvervsskoleledere for gennem dialogen at skabe en ny og fælles kvalitetsdagsorden. 

 

Eksamen er fortsat et vigtigt fokusområde for Dialogforum. Der er pres på ressourcen, og det er essentielt, 

at der i sektoren er en fælles forståelse af, at besparelser i eksamenssystemet let bliver til besparelser i 

sektoren, medmindre der arbejdes aktivt og strategisk på at anvende ressourcen. En konkret udmøntning af 

Dialogforums arbejde er en eksamenskonference, som afholdes i december 2013. 

 

I efteråret 2013 afholdes desuden debatmøde om nye veje i ungdomsuddannelserne. 

 

DE-lederne valgte desværre i forsommeren 2013 at træde ud af Dialogforum. GL's hovedbestyrelse 

fortsætter samarbejdet i Dialogforum samt bilateralt med DE-lederne. 

 

Serviceeftersyn 
Det er en del af regeringsgrundlaget, at der skulle ske et serviceeftersyn af gymnasieuddannelserne. Første 

fase af denne proces resulterede i, at der i slutningen af juni 2013 blev udsendt nye 

uddannelsesbekendtgørelser for de 4 gymnasiale uddannelser med en række ændringer. Ændringerne i 

bekendtgørelserne skulle bl.a. gøre det muligt at få ekstra valgblokke i forløbet, og rektor skulle sikre, at 

eleverne normalt skal have en valgblok i 3.g. Dermed skulle eleverne sikres bedre mulighed for at vælge de 

nødvendige fagniveauer, som deres videre uddannelsesønske måtte kræve, så GSK-suppleringsbehovet 

kunne mindskes. I den forbindelse fik eleverne mulighed for at vælge matematik B i stedet for at vælge et 

naturvidenskabeligt fag på B-niveau, fordi mange studier stiller krav om matematik B. GL har i Dialogforum 

med lederforeningerne drøftet behovet for fælles udspil med henblik på at forbedre uddannelserne. Alle er 

enige om, at man bør kunne kvalificere sig til optag på de videregående uddannelser inden for det normale 

gymnasiale forløb. 



 

I de nye uddannelsesbekendtgørelser har man også efter forslag fra GL indskærpet skolernes forpligtelse til 

at vejlede eleverne om, hvilke konkrete videregående uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang 

til direkte.  

 

I efteråret 2013 ventes regeringen at komme med udspil til anden runde af serviceeftersynet i forlængelse 

af regeringens udspil til en erhvervsuddannelsesreform, der skal få flere kvalificerede unge til at søge de 

erhvervsfaglige uddannelser. GL anerkender behovet for at styrke erhvervsuddannelserne og for at gøre 

studiemiljøet mere attraktivt. Det skal sikres, at eleverne får en bredt orienteret vejledning om alle 

ungdomsuddannelser, men disse tiltag må ikke hindre, at elever, der er motiverede for og som har de 

faglige forudsætninger for at tage en gymnasialuddannelse, fortsat kan få dette uddannelsesønske opfyldt. 

 

Læreren er vigtig, når undervisningen flytter på nettet  
E-læring er i vækst. GL følger udviklingen og har undersøgt forhold omkring VUC's brug af e-læring på hf i 

forhold til undervisningen, underviserne og kursisterne.  Det er der kommet 14 anbefalinger ud af og en 

meget velbesøgt konference i efteråret 2012, der stillede spørgsmålet "Hvad er god e-læring?". 

Det er krævende at være kursist på et forløb, der er tilrettelagt som ren e-læring. Kommende kursister bør 

derfor have grundig vejledning om præmisserne forud for forløbet. For undervisningens kvalitet og evne til 

at fastholde kursister i forløbet er lærerens feedback og rammesætning central. 

E-læring udvikles fortsat. Der bør være fokus på, at undervisningen matcher de krav, der stilles i fag- og 

uddannelsesbekendtgørelser, både fagligt og med hensyn til mundtlige kompetencer, studiekompetencer, 

sociale kompetencer mm., på samarbejde blandt kursister og på, at e-lærings kursister har mulighed for at 

møde deres lærer og få faglig og pædagogisk vejledning. GL ser E-læring som et supplement til 

tilstedeværelsesundervisning, ikke en erstatning. 

Elevtrivselsundersøgelser 

Elever og kursister på gymnasieuddannelserne er glade for deres skole! 

Hver fjerde elev giver skolen topkarakter (svarende til mellem 89 og 100). I gennemsnit giver eleverne 

deres skole 72 point ud af 100 mulige. 

Det viser en analyse, som GL har lavet på baggrund af elevtrivselsundersøgelser, foretaget på de enkelte 

gymnasieuddannelser i 2012. 

Elevtrivselsundersøgelsen viser motiverede elever, der er glade for det sociale miljø. 

Gymnasieuddannelserne har gode undervisere, som er fagligt dygtige og velforberedte. 

GL opfordrer skolerne – ledere, lærere og elever – til at sætte skolens elevtrivselsundersøgelse på 

dagsordenen for at overveje og drøfte årsagerne til resultaterne, og hvordan man kan gøre skolen endnu 

bedre. 

Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne 

GL, Gymnasieskolernes Rektorforening og Danske Erhvervsskoler/Lederne har fået 995.000 kr. i økonomisk 

støtte til udviklingsprojektet "Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser". Pengene er bevilget 

af et udvalg sammensat af statslige arbejdsgivere og lønmodtagere (APU), der råder over 

overenskomstmidler til bl.a. at fremme kompetenceudvikling og attraktive statslige arbejdspladser. 



 

Formålet med projektet er at finde nye veje til at imødekomme udfordringer ved at lede højtuddannede, 

selvstændige medarbejdere i de gymnasiale uddannelser. Det gælder ledelse af lærere, og det gælder 

interne udfordringer i ledergrupperne. 

Projektet falder i fire faser og følges tæt af forskerne og proceskonsulenterne Helle Hedegaard Hein og 

Kasper Warming. I alt indgår 6 gymnasier i projektet, tre almene og tre erhvervsgymnasiale skoler.      

I sidste ende er det målet, at projektet kaster resultater af sig, som forskerne kan formidle i 

inspirationsværktøjer til alle gymnasiale skoler i form af artikler, en kortfattet pjece og en større 

landsdækkende konference. 

GL-E 
GL-E har i det forgangne år videreført samarbejdet med de faglige foreninger, IKV, Syddansk Universitet 

(det tidl. IFPR) og med DPU, Århus Universitet og udbygget samarbejdet med en række andre professionelle 

oplægsholdere for at sikre, at vi har kunnet tilbyde medlemmerne og skolerne de relevante kurser. 

Ministeriets udviklingsplan sætter fokus på lærernes kompetenceudvikling, og vi har i dialog med GL-E 

referencegruppen, hvor de faglige foreninger, IKV og lederforeningerne er repræsenteret, udformet 

kursustilbuddet, så de udbudte kurser og de skolebaserede kurser kan dække dette behov. Er der lærere, 

der savner relevante kurser, er de altid velkomne til at kontakte GL-E. 

GL-E har igen i år vundet et EU-udbud om at udbyde EU-kurser som gratis kurser for historie- og 

samfundsfagslærere. GL-E har både i 2012 og 2013 fået kontrakt med ministeriet om at stå for 

administration og budgetkontrol af de midler, som ministeriet giver til en række af de faglige foreninger, til 

udvikling af nye efteruddannelseskurser. 

Der lægges løbende omtale af andre relevante aktiviteter, der kan inspirere skolerne i nyhedssektionen på 

GL-E-kursussiden. 



Institutioner 
Skolerne har god økonomi, men forkert brug af undervisningstaxameteret og en større og større 

omstillingsreserve truer. 

Omstillingsreserven går igen på finansloven 
Siden vedtagelsen af finansloven for 2011 har gymnasierne fået besked på, at de i 2014 ville blive ramt af 

en omstillingsreserve på 2 pct. Denne reserve er varslet videreført år for år – senest med 

finanslovsforslaget for 2014 – hvor den fortsat er 2 pct. for 2014, stigende med 2 pct. pr. år frem til 2017, 

hvor 8 pct. af skolernes samlet tilskud lægges i denne reserve. Det svarer til, at de gymnasiale uddannelser 

får 1 mia. kr. mindre i elevtaxameter i 2017 end i år. 

Med til historien hører, at det er hele statens område der er ramt, samt at omstillingsreserven fra 

undervisningsministeriets institutioner ikke hjemtages som besparelse, men forventes anvendt inden for 

ministeriets ressortområde. Det er derfor højt prioriteret for GL at arbejde for, at flest mulige resurser taget 

fra gymnasieuddannelserne også går til fortsat at sikre udviklingen og kvaliteten på disse uddannelser. 

Ministeren har skriftligt svaret Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, at der endnu ikke er taget 

stilling til den konkrete udmøntning, men at det er regeringens udgangspunkt, at de enkelte uddannelser i 

2014 får tilbageført det, de har bidraget med. 

Udover stigningen i omstillingsreserven var både finansloven for 2013 og finanslovsforslaget for 2014 uden 

uventede ændringer i taxameteret – udover den uendelige historie om indkøbsbesparelser. I forslaget for 

2014 er vi kommet til fase 8. Selv om at det primært er fællesudgiftstaksten, der bliver beskåret i den 

forbindelse, er det stadig vigtigt, at de samlede resurser pr. elev er omkostningsdækkende – især fordi de 

forskellige takster går ind i en stor samlet kasse. Det betyder, at urealistiske besparelser på 

fællesudgiftstaksten i sidste ende kan gå ud over undervisningen. 

Samlet set betyder finanslovsforslaget for 2014, at de gymnasiale uddannelser får mellem 1000 kr. og 1600 

kr. mindre pr årselev/kursist i 2014 i faktiske takster. Svarende til et minus på ca. 180 mio. kr. for sektoren 

samlet set. 

 

Undervisningstaxameter skal bruges til undervisning! 
Den gode nyhed om skoleregnskaberne for de gymnasiale udbydere for 2012 er, at skolerne 'kun' har 

indhøstet et overskud i 2012 på 2,6 pct. af omsætningen mod 2,7 pct. i 2011. I kroner er tallet dog stadig 

større for 2012 med 573 mio. kr. mod 560 mio. kr. året før. Det samlede tal dækker over relativt fald i 

overskudsgraden for institutionerne med almengymnasial uddannelse, mens erhvervsskolernes er steget. 

På trods af det er overskudsgraden stadig størst på institutionerne for almengymnasial uddannelse. De 

samlede tal dækker over store forskelle skolerne imellem, men størstedelen af skolerne har en såkaldt 

'sund økonomi' med en god likviditet, en stor egenkapital og overskud. 



Der, hvor det virkelig går galt, er, når man ser på, hvorvidt institutionerne bruger deres 

undervisningstaxameter på undervisningen. Et meget forsigtigt skøn viser, at mindst 300 mio. kr. af 

undervisningsindtægterne på gymnasierne og hf-kurserne for 2012 ikke anvendes til selve undervisningen. 

Det er på niveau med gymnasiernes samlede overskud for året og svarer til 6,1 pct. af lærerlønningerne. 

Analysen er lidt mere vanskelig for VUC, men den viser, at minimum 100 mio. kr. af 

undervisningsindtægterne bruges til andet end undervisning. 

 

Ca. 100.000 kr. pr. stx-klasse bruges ikke på undervisning, men på bygninger og administration, selv om 

midlerne er givet til undervisning. På hhx er situationen muligvis endnu værre. Penge til undervisning skal 

bruges til undervisning – velforberedt undervisning! 

Ser man på enkeltinstitutioner, er der stor forskel, men flere institutioner bruger undervisningsindtægterne 

til overskud og til ekstra bygningsudgifter. Samme tendens ses i forhold til undervisningsindtægter og 

undervisningsudgifter på erhvervsgymnasierne, hvor GL dog endnu ikke har fået aktindsigt i tallene for 

2012. Tallene for 2011 viser, at hverken undervisningsindtægterne for hhx eller htx anvendes fuldt ud til 

formålet. For hhx var der 50 mio. kr., der blev anvendt til andre formål eller uddannelser, og for htx var 

tallet 30 mio. kr. GL arbejder og vil fortsat arbejde for at synliggøre dette problem både centralt og lokalt. 

Hovedbestyrelsen finder det dybt bekymrende, at skolerne ikke bruger undervisningsresurser til 

undervisningen, men i stedet bruger resursen til at bygge for. Overskud er ikke et udtryk for god 

skoleledelse, men en tikkende kvalitets- og udviklingsbombe, som skal afmonteres. 

Hvordan gøres taxametersystemet mere rimeligt? 
Taxametersystemet har længe været et ventet fokusområde for regeringen. Det er hovedbestyrelsens 

forventning, at de kommer med en første melding i efteråret 2013. GL har haft tid til at forberede sig på 

den kommende debat. Et område, som GL har taget fat på inden sommerferien, er 

pædagogikumtaxameteret, der på nuværende tidspunkt delvist finansieres direkte via et 

pædagogikumtaxameter og delvist indirekte gennem den almindelige uddannelses-/elevtakst. GL, 

Rektorforeningen, Lederne for VUC og erhvervsskolelederne er enige om, at finansieringen giver visse 

institutioner en uhensigtsmæssig stor andel af kandidater i pædagogikum. Derfor er der rettet en samlet 

henvendelse til Undervisningsministeren, der har givet tilsagn om at se på et fuldt omkostningsdækkende 

pædagogikumtaxameter. 

 

Der er flere umiddelbare problemstillinger ved det nuværende taxameter: Som skoleregnskaberne viser, er 

der en stor andel af undervisningstaxameteret på de gymnasiale uddannelser, der ikke anvendes til 

undervisning. Dette understøttes af det nuværende taxametersystem og bør ændres. Herudover viser 

analyser, at elevsammensætningen på den enkelte skole inden for de enkelte uddannelsestyper har stor 

betydning for frafald og resultater. Dette bør kunne afhjælpes resursemæssigt, i modsætning til nu hvor 

udviklingen måske endda understøttes. For at få en mere grundig analyse af det nuværende 

taxametersystem og mulige løsningsforslag har GL valgt at medfinansiere et projekt med titlen "Ny 

ressourcefordeling for ungdomsuddannelserne?" udført af Cevea. Resultatet af projektet kommer i 

efteråret 2013 og vil lægge op til debat om taxametersystemet – en debat GL hilser velkommen. 

 



Krav om elevfordeling og samarbejde for alvor? 

Selveje og taxametersystemet er med til at skabe konkurrence om eleverne imellem de enkelte udbydere 

af gymnasial uddannelse. Kravene om forpligtende samarbejde og fordelingsudvalgene, som nok mest af alt 

er et levn fra amternes tid, har derfor også været til debat i flere omgange. Senest i forbindelse med aftalen 

om det fleksible klasseloft på 28 elever. Som en del af aftalen blev analyse af fordelingsudvalgenes rolle og 

praksis udarbejdet hen over efteråret 2012. GL sad med i en følgegruppe, og analysens resultater faldt godt 

i tråd med GL's politik på området. De to vigtigste anbefalinger var for det første, at fordelingsudvalg og 

forpligtende samarbejde skulle sammenlægges for at styrke sammenhæng og beslutningskraft. Og for det 

andet at regionerne skulle sidde med i udvalgene som uvildig instans. 

Trods tilfredshed i følgegruppen besluttede Undervisningsministeriet ikke at indskrive forslagene i 

institutionslovgivningen, men dog at udarbejde en vejledning om forpligtende samarbejder og 

fordelingsudvalg, indeholdende de fleste af analysens forslag. 

I den kommende tid skal det vise sig, om skolerne og regionerne har taget godt imod opfordringen fra 

ministeriet. Et godt samarbejde om elevfordeling og studieretnings-/fagkoordinering bliver endnu mere 

væsentligt i en tid med faldende ungdomsårgange, der slår voldsomt igennem i visse regioner. Desværre 

udestår stadig at skabe et samlet samarbejde og fordelingsudvalg – med alle de gymnasiale uddannelser 

samt at sikre bedre mulighed for at regionerne kan styre kapaciteten samlet og dermed også på 

enkeltinstitutioner – vigtige tiltag som GL arbejder videre med. 

 

Klassestørrelser og GL's uddannelsespris 
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) modtog GL's uddannelsespris 2012 på 25.000 kr. Prisen 

tilfaldt eleverne, fordi de i mange år har kæmpet ihærdigt for at få indført et klasseloft i de gymnasiale 

uddannelser. Det lykkedes i 2012, hvor regeringen og enhedslisten vedtog et fleksibelt klasseloft, der 

betyder, at der i gennemsnit ikke må sidde flere end 28 elever i klasserne. 

 

Beslutningen om klasseloftet kunne da også ses med det samme på klassestørrelsesundersøgelsen, som GL 

har udarbejdet siden 2007. De nye gymnasiale elever der begyndte sommeren 2012 havde i gennemsnit 

under 27 klassekammerater. Gennemsnittet var både samlet for de gymnasiale, men også i gennemsnit for 

hver af de fire gymnasiale ungdomsuddannelser – og alle var faldet fra året før. Dog viser undersøgelsen 

også, at der stadig er skoler, der uden synlig årsag stødte hovedet mod loftet – og der er skoler med en 

uhensigtsmæssig stor spredning i klassestørrelserne. Derfor er GL netop nu i gang med at indsamle 

klassestørrelserne for dette skoleår, da denne fokus har vist sig at kunne give resultater både fra centralt 

hold, men også på institutionsniveau i form at ekstra resurser mv. 

GL's organisation 
Læs om GL's økonomi og uddannelse af tillidsrepræsentanter. Se også medlemmerne løbe stafet og GL's 

deltagelse i Folkemøde. 



Underskud på GL's regnskab i 2012/13 
GL's drift ender med et underskud på 4,3 mio. kr. Forklaringen er, at GL har haft en række ekstraordinære 

aktiviteter i forbindelse med OK13. Når underskuddet ikke er større på driften, skyldes det, at der er trukket 

knap 17 mio. kr. fra Reservefonden til driftsaktiviteter. 

 

Den samlede forrentning af reservefonden betyder dog, at fondens egenkapital efter udgifter kan opskrives 

med godt 10 mio. kr. Derfor er GL's samlede økonomi fortsat særdeles robust på trods af det store træk til 

driften.  

 

GL's samlede regnskab består af tre beretninger: En beretning for GL's drift, en beretning for reservefonden 

og en beretning for jubilæumsfonden. 

 

GL's drift: Samlet set er årets ordinære indtægter på 51,188 mio. kr. før tilskud fra Reservefonden og 

tilbageførte hensættelser. Det er lidt bedre end forventet og skyldes en lidt større medlemstilgang end 

forudset. 

 

Amnestien forud for OK13 gav en lille stigning i medlemstilgangen. De ordinære omkostninger er generelt 

på niveau med – eller mindre end – budgetteret. 

 

Reservefonden: Aktiverne i fonden består af GL's domicil, Vesterbrogade 16, obligationer og aktier. Det 

samlede afkast er i perioden på ca. 4,9%. Resultatet er rimeligt set i forhold til vanskelighederne på 

obligationsmarkedet. Forskellige obligationer udgør den største del af porteføljen. 

 

Jubilæumsfonden: Den lille fond blev etableret i forbindelse med GL's 100 års jubilæum 1990. 

Hovedaktiviteten i fonden er finansieringen af GL's uddannelsespris. 

 

Uddannelse af GL's tillidsrepræsentanter 
Der er et større generationsskifte i gang blandt GL's tillidsrepræsentanter, og igen i skoleåret 2012/2013 

gennemgik et stort antal tillidsrepræsentanter/-suppleanter GL's TR-grunduddannelse, som består af 3 

moduler, hver af 3 dage. 

 

I foråret 2013 gennemførte GL det største arrangement i GL's historie med over 300 deltagere over 3 dage. 

I forbindelse med et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om OK13 blev der holdt TR-seminar, hvor alle 

tillidsrepræsentanter og -suppleanter havde mulighed for at deltage i OK13-uddannelse og deltage i VUC-

årsmøde, TR-kursus for private og områdemøde for erhvervsskoler. 

 

GL's TR-uddannelse evalueres generelt meget positivt af deltagerne. 

 

Hovedbestyrelsens studietur til Oslo 
I dagene 10. til 12. september 2012 var GL's hovedbestyrelse i Oslo på studietur. Hovedbestyrelsen besøgte 

fire gymnasieskoler og tilbragte en dag i den norske lærerorganisation Utdanningsforbundet. Formålet med 

studieturen var at hente inspiration fra skoler i Oslo, der ved hjælp af it og sociale medier i flere år har 

eksperimenteret med pædagogisk fornyelse og organisering af den gymnasiale undervisning.  



 

Under skolebesøgene drøftedes bl.a., hvordan de ændrede organiseringer af undervisningen og nye 

bygningsmæssige rammer spillede ind på elevernes frafald, motivation og lyst til at lære samt ledelses og 

læreres arbejdsforhold. 

Folkemøde på Bornholm 

GL deltog for første gang i sommeren 2013 på årets Folkemøde på Bornholm og definerede som 

udgangspunkt deltagelsen som en arena for politisk lobbyarbejde og netværksdannelse bredt set. 

Folkemødets formål er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark, herunder give blandt andre 

interesseorganisationer mulighed for at diskutere og synliggøre relevante problemstillinger. 

Over de fire dage deltog GL's samlede delegation i 36 arrangementer, der direkte havde relation til 

uddannelses- og arbejdsmarkedsspørgsmål. I disse arrangementer arbejdede hovedbestyrelsens 

repræsentanter for at præge relevante debatter og samtaler med GL-politiske synspunkter og argumenter. 

GL var medarrangør af tre arrangementer: To i DUS-regi om "Verdens bedste investering – uddannelse og 

dannelse", hvor organisationerne ved det første præsenterede en nyudgiven pjece om dannelse, og ved det 

andet satte tidens økonomiske og pædagogiske trends til debat.   

Det tredje arrangement blev til i samarbejde med Rektorforeningen og DGS: "Gymnasieskolen – engager 

dig!". Dette var nok det mest vellykkede arrangement, der til fulde levede op til intentionerne om at lade 

meninger mødes og brydes i livlige orddueller med en engageret debat om, hvad der sker i de gymnasiale 

uddannelser, og hvad der skal til for at skabe engagement set fra et elev-, lærer-, leder- og 

forskersynspunkt. GL's medlemmer var endvidere inviteret til dialog med GL's 

hovedbestyrelsesmedlemmer i AC-huset, som GL var en del af. 

Gymnasielærere kan løbe stærkt  
For sjette 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 næsten 800 gymnasielærere deltaget i den sociale GL-aktivitet med højt humør 

og i god form. 

Hovedbestyrelsen 
Formand Gorm Leschly 

Annette Nordstrøm Hansen, næstformand 

Sigrid Jørgensen, 2. næstformand 

Kasper Bøcher, fmd. for arbejdspladsudvalget 

Ronald Karlsen, fmd. for overenskomstudvalget 

Lis Vivi Fonnesbæk, fmd. for uddannelsesudvalget 

Søren Kogsbøll 

Jeppe Kragelund 

Peter Madsen 

Gerd Schmidt-Nielsen 



 

Lisbeth Vedel-Smith 

Anders Bugge Vegge 

Ulrik Lyng Vestergaard 

 

Netværks- og områdeformænd 
Eik Andreasen, Københavns Kommune 

Mogens Jensen, Frederiksberg 

Inge Galsgaard, tidl. Københavns Amt 

Søren Møller, Frederiksborg 

Jørgen Kofoed, Roskilde 

Thomas Lyngman, Vestsjælland 

Ellen Sørensen, Storstrøm 

Gert Flensberg, Fyn 

Henrik Jessen, Sønderjylland 

Jørgen Hegnsvad, Sydvestjylland 

Egon Jensen, Vejle, indtil 31. juli 2013 

Jesper Kristensen, Vejle, fra 1. august 2013 

Egon Kristensen, Ringkøbing 

Kjeld Knudsen Jensen, Århus 

Carl Otto Christiansen, Viborg 

Jesper Nødgaard, Nordjylland 

Lars Krogh, VUC 

Erling Iversen, Områdebestyrelsen for private gymnasier, indtil 31. juli 2013 

Niels Christiansen, Områdebestyrelsen for private gymnasier, fra 1. august 2013 

Knud Skovgaard Larsen, Områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier og -akademier 

 

 

 

 

 


