
GLs årsberetning 2013-14 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er rammen om det arbejdsfællesskab, hvor lærerne hjælper 
hinanden. Gymnasielærere trives ved at levere undervisning på et højt fagligt og pædagogisk niveau. For at 
løse den væsentlige samfundsopgave det er at uddanne fagligt dygtige, innovative og motiverede unge 
mennesker, kræver det, at gymnasielærere er veluddannede og har så gode løn- og arbejdsforhold, at det 
er attraktivt at blive og at være gymnasielærer.   

For GL er det afgørende, at skolerne har ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum, så 
gymnasieuddannelserne fortsat kan have høj kvalitet. Lærernes løn- og arbejdsforhold skal sikres med en 
fælles indsats centralt og lokalt på den enkelte skole. Samtidig skal medlemmerne have mulighed for 
individuel interessevaretagelse/rådgivning på et højt professionelt niveau. 

Overenskomst 
Implementering af OK13 – en omfattende og målrettet indsats 
Overenskomstområdet har i det forløbne skoleår været præget af den fortsatte implementering af OK13, 
og informationsindsatsen om OK13 har været omfattende. Tillidsrepræsentanterne er blevet orienteret 
direkte ved informationsbreve, ved møder og i netværkene. Den generelle information er sket ved den 
løbende udbygning og opdatering af OK13-håndbogen. 

Moderniseringsstyrelsen udsendte i juli 2013 den første vejledning om "De nye overenskomstfastlagte 
regler for gymnasielærere". Vejledningen har efterfølgende løbende været drøftet med GL og en revideret 
vejledning er udsendt i juni 2014. 

GL og Moderniseringsstyrelsen er i langt overvejende grad enige om forståelsen og implementeringen af 
OK 13. Dog har det givet anledning til en række mæglingsmøder, hvoraf nogle nu også videreføres som 
egentlige voldgiftssager. Bl.a. har der været afholdt mæglingsmøde om, hvorvidt der kan indgås lokale 
arbejdstidsaftaler. Det blev her afklaret, at Moderniseringsstyrelsen anerkender, at der kan indgås lokale 
arbejdstidsaftaler. 

GL anlagde en voldgiftssag om, hvorvidt skolerne, imod tillidsrepræsentantens og lærernes ønsker, kunne 
overføre overtimer fra skoleåret 2012/13 til afspadsering i skoleåret 2013/14. Moderniseringsstyrelsen fik 
medhold i, at det kunne skolerne bestemme. GL fik dog under sagen opmandens tilkendegivelse af, at 
timer, der overføres til afspadsering, konkret skal planlægges, og at det skal fremgå af tidsregistreringen, 
hvornår timerne afvikles. 

GL har desuden anlagt to voldgiftssager om manglende honorering af optjent merarbejde. Det er GL's 
vurdering, at skolerne ikke har foretaget det fornødne skøn for afvisning af honoreringen, der er konkret, 
individuelt og sagligt begrundet. 

Hovedbestyrelsen har efter årsopgørelsen (skoleåret 2013/2014) ved undersøgelse blandt samtlige 
tillidsrepræsentanter skabt sig et overblik over merarbejdssituationen. På godt halvdelen af skolerne er 
årsopgørelsen afsluttet og merarbejdet opgjort, uden at det har givet anledning til problemer. På den 
anden halvdel af skolerne er sagerne ikke afsluttet, men forventes for de fleste at kunne ende med et 
tilfredsstillende resultat. Der er også nogle få skoler, som har problemer. Hovedbestyrelsen vil tage kontakt 
til disse skoler og ved møder med tillidsrepræsentanten og medlemmerne drøfte det videre forløb. 



Det typiske ved disse sager er, at de er præget af skolernes manglende vilje til at leve op til 
overenskomstens forudsætninger, hvor ledelserne ikke vil anvende tidsregistreringen og ikke vil gå i dialog 
med lærerne. Mange steder har ledelserne blot ensidigt udmeldt akkorder, inden for hvilke lærerne skal 
udføre det pålagte arbejde. 

Udfasning af 60-årsreglen 
I forbindelse med lovindgrebet i lærerkonflikten foråret 2013 om folkeskolelærernes mfl. arbejdstid 
tilkendegav regeringen, at gymnasielærere skulle have tilbudt samme overgangsordning vedrørende 
udfasning af den særlige 60-årsregel, der med lovindgrebet var vedtaget for de øvrige skoleområder. 

Der er derfor aftalt en overgangsordning, hvor lærere, der pr. 31. juli 2013 var fyldt 50, men ikke 58 år, vil, 
når de fylder 60, have ret til nedsat arbejdstid med 175 timer pr. år med tilsvarende lønafkortning og fuld 
indbetaling af pensionsbidrag. 

For lærere, der er født mellem 1. april og 31. juli 1955 er det samtidig aftalt, at de - når de fylder 60 - har ret 
til nedsat arbejdstid med 175 timer pr. år uden lønafkortning. 

Skoler med aftaler og forståelser 
Der har været afholdt møder med tillidsrepræsentanter fra skoler, hvor der er indgået lokale 
arbejdstidsaftaler. Sigtet med møderne har været at få overblik over skoler med aftaler og forståelser, samt 
at få etableret mulighed for netværksdannelse, samt at drøfte, hvilke behov tillidsrepræsentanterne har for 
støtte fra GL. 

Overenskomstimplementering for at få bedre planlægning 
Hovedbestyrelsen besluttede en central evaluering af overenskomstimplementeringen for at få billede af, 
hvilke forskellige praktiske organisatoriske forhold der arbejdes under på skolerne og kurserne. 
Evalueringen skulle danne grundlag for, at GL centralt kunne målrette initiativer i forhold til en god 
organisering og planlægning af 2014/15 på den enkelte skole og kursus. Evalueringen fra foråret 2014 
gentages i efteråret 2014. 

TR's nye rolle 
"TR i orkanens øje" – TR-uddannelse og TR-seminar 
Der er et større generationsskifte i gang blandt GL's tillidsrepræsentanter, og igen i skoleåret 2013/2014 
gennemgik et stort antal tillidsrepræsentanter og -suppleanter GL's TR-grunduddannelse, som består af tre 
moduler, hver af tre dage. 

I foråret 2014 gennemførte GL et arrangement over tre dage. I forbindelse med et TR-seminar, hvor alle 
tillidsrepræsentanter og -suppleanter havde mulighed for at være med, og som en del arrangementet 
deltage i netværksmøder, VUC-årsmøde, TR-kursus for private og områdemøde for erhvervsgymnasier. 

TR-seminaret med titlen "TR i orkanens øje" havde fokus på tillidsrepræsentanternes rolle efter OK13. På 
seminaret var der fokus på de ofte modsatte udfordringer TR møder i dagligdagen, hvor TR skal finde en 
balance mellem at pleje det enkelte medlems interesser og samtidig er forpligtet over for skolens 
interesser. 

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

TR's nye rolle og styrkelse af arbejdsfællesskabet 
Implementeringen af OK13 har vist, at der stilles stadig større krav til tillidsrepræsentanterne. På den 
baggrund oplever GL, at tillidsrepræsentanter efterspørger nye færdigheder – herunder hvordan man 



italesætter og organiserer en ny retfærdighed og arbejdsfællesskab blandt kollegerne, hvordan der skabes 
en bedre dialog mellem ledelse og TR, mellem ledelse og lærere og mellem TR og lærerne. Fokus vil 
fremover i langt højere grad være på det lokale niveau, fordi det er lokalt, man kan få indflydelsen, og det 
er lokalt, at rammerne skal udfyldes. 

GL har derfor fokus på i endnu højere grad at uddanne tillidsrepræsentanten til den nye rolle. Dette sker  
dels gennem en reorganisering af TR-uddannelsen, og dels gennem en facilitering af, hvordan 
tillidsrepræsentanten på den enkelte skole kan styrke organiseringen af kollegerne, så man får en styrket 
arbejdsfællesskab, der er i stand til at håndtere de lokale udfordringer. Man kan læse mere om TR-kurserne 
her. 

Forberedelse af OK15 
Kvalificeret dialog om lærernes arbejdstid 
Repræsentantskabet vedtog i foråret kravene til OK15, som har hovedfokus på generelle lønstigninger og 
forbedringer af arbejdsmiljøet. Det overordnede emne for mange af kravene er, at GL gerne ser, at der 
sikres en mere kvalificeret dialog om lærernes arbejdstid, og at vilkårene for TR forbedres. 
Hovedbestyrelsen vil i den kommende tid arbejde videre med at kvalificere disse krav. 

Forberedelse af OK15 – fokus på løndannelse 
Den 3. september 2014 afholdt GL et lønseminar for netværksformænd, områdebestyrelser og 
hovedbestyrelsen. Formålet med seminaret var, med baggrund i oplæg og en paneldiskussion med 
repræsentanter fra andre AC-organisationer, at give mulighed for at diskutere GL's lønpolitik og lønstrategi 
og overveje, om der er behov for justeringer eller ændringer. Seminariet var endvidere starten på et øget 
fokus på den lokale løndannelse. 

Baggrunden for lønseminaret var dels et ønske fra hovedbestyrelsens side om at få fokus på, hvordan GL's 
medlemmer sikres lønmidler i fremtiden, dels en forventning om, at der ved de kommende 
overenskomstforhandlinger i 2015 kan forventes et yderligere pres på lønninger og lønsystemet fra statens 
side. Dette kan indebære overenskomstkrav om mere fleksible forhandlingsregler med øget 
individualisering i tillægsdannelsen og i de lokale forhandlinger. GL's lønpolitik vil også være et tema ved 
det næste repræsentantskabsmøde som forberedelse til OK15. 

Forholdene i Grønland 
GL's formand har i september 2014 besøgt medlemmerne på tre af de fire gymnasier i Grønland. Besøgene 
fandt sted i Aasiaat, Nuuk og Qaqortoq. Formålet med møderne var igennem dialog med medlemmer og 
andre lærere at give GL et større indblik i de muligheder og udfordringer, der er forbundet med ansættelse 
som gymnasielærer i Grønland.  Både de uddannelsespolitiske forhold og løn- og andre ansættelsesforhold, 
samt levevilkårene i øvrigt blev drøftet. Formålet var også at drøfte ønsker til kravene til OK15 i Grønland. 
Møderne blev afholdt for både medlemmer og ikke medlemmer, bl.a. medlemmer af DM, der efter aftale 
pr. 1. januar 2015 skal overflyttes til GL. Møderne på de tre gymnasier var velbesøgte og indtrykket var at 
mange finder, at lønniveauet er lavt og at det er svært at fastholde lærere på skolerne efter bestået 
pædagogikum. 

GL's formand holdt desuden møder med bl.a. rektorerne ved de tre gymnasier og repræsentanter for den 
grønlandske økonomi- og forhandlingsafdeling. GL vil nu på baggrund af indtrykkene fra skolebesøgene og 
fra møderne med rektorerne m.fl. arbejde videre med overenskomstkravene, samt fastholde kontakten til 
medlemmerne og øge informationsindsatsen ved bl.a. at sætte fokus på forholdene for gymnasielærere i 
Grønland.  GL vil også arbejde for, at organisationsprocenten på gymnasierne i Grønland bliver højere. 



Uddannelse 
Studenterne fra 2008 - hvad blev der af dem? 
GL har i foråret 2014 analyseret studenterårgangen fra 2008. Og konklusionen er entydig: 
Gymnasieuddannelserne løfter en vigtig samfundsopgave. De unge opnår en studentereksamen, de kan 
bruge til noget. 

I 2012 var 72 % af eleverne fra de fire gymnasieuddannelser, der blev studenter i 2008, under uddannelse 
og 19 % i beskæftigelse. Kun 2 % var arbejdsløse, 4 % var uden for arbejdsstyrken, og 4 % er ukendte i 
statistikkerne. 

Statistikken bekræfter også, at gymnasieuddannelserne bidrager til at bryde den negative sociale arv i 
uddannelsessystemet. 44 % af studenterne i 2008 kom fra hjem, hvor forældrene ikke selv havde gået i 
gymnasiet, men havde grundskolen eller en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. På stx var det 34 
% af eleverne. GL's undersøgelse af studenterårgangen 2008 kan ses her. 

Det er ikke kun vores undersøgelse, der viser, at det kan betale sig at gå i gymnasiet. Vismandsrapporten fra 
Det Økonomiske Råd fra marts 2014 viser, at selv de studenter, der ikke tager en videregående uddannelse, 
klarer sig godt. Så godt, at vismændene konkluderer, at der ikke er belæg for en generel begrænsning af 
optaget på gymnasieuddannelserne. Studenterne har højere beskæftigelse og livsindkomst end personer 
uden en ungdomsuddannelse. Herudover viser rapporten, at personer med en studentereksamen uden 
videre uddannelse opnår højere løn end tilsvarende unge med en erhvervsuddannelse 6 til 10 år efter endt 
uddannelse. Det Økonomiske Råd har dermed vist, at uddannelse bidrager til høj velstand. Det kan betale 
sig at investere i ungdomsuddannelserne; både for den enkelte – i form af højere beskæftigelse og 
erhvervsindkomst – og for samfundet. Læs mere om vismandsrapporten om studenterne her. 

Produktivitetskommissionen, nedsat af regeringen, kom med deres rapport i december 2013. Der er flere 
tvivlsomme delundersøgelser i rapporten, men konklusionen i forhold til ungdomsuddannelserne er en 
anbefaling af et gennemgribende eftersyn af hele området. Eftersynet skal se på enkelte uddannelser og på 
samspillet mellem dem samt sikre at uddannelserne i højere grad giver eleverne de rette kompetencer. 

Ungdomsuddannelserne skal kigges efter i sømmene (serviceeftersyn) 
Det er en del af regeringsgrundlaget, at der skal laves et serviceeftersyn af ungdomsuddannelserne. Den 
politiske debat i efteråret 2013 fokuserede på forhandlingerne om en erhvervsskolereform, men samtidig 
signalerede ministeriet, at der var en række områder, hvor man ville drøfte evt. justeringer på de 
gymnasiale uddannelser. GL har i det forgangne år drøftet disse punkter internt, har inviteret til 
medlemsmøder om de berørte temaer og drøftet mulige emner i Dialogforum, hvor GL – indtil Dialogforum 
blev nedlagt i foråret 2014 - har drøftet sektorens udfordringer med Rektorforeningen og de andre 
lederforeninger. 

Blandt de temaer som ventes drøftet i forbindelse med serviceeftersynet er en evt. stramning af 
adgangskravene til gymnasieuddannelserne i lyset af, at erhvervsskoleforliget indførte et adgangskrav på 2 i 
dansk og matematik. Andre temaer kan være en opstramning af studieretningsniveaukravene, så man evt. 
ikke skal kunne lave en ABC-studieretning, men fx kun AAB, ABB eller AAC. Nogle politikere har foreslået, at 
matematik B skal være obligatorisk for alle elever på stx og evt. de andre treårige gymnasieuddannelser. 
Der er endnu ikke nogen udmelding om, hvad regeringen konkret vil foreslå i forbindelse med 
serviceeftersynet, og det ventes tidligst at ske i oktober 2014, hvorefter det bliver et åbent spørgsmål om 
tingene afklares inden et valg eller om temaerne kommer til at indgå i valgkampen. GL's hovedbestyrelse vil 



udsende et debatoplæg om fremtidens gymnasieuddannelser i efteråret 2014 for at drøfte med 
medlemmerne, hvordan GL skal byde ind med mulige justeringer af gymnasieuddannelserne. 

Eksamenskonference 
For at kvalificere debatten om eksamen i forbindelse med regeringens varslede serviceeftersyn, 
arrangerede Dialogforum en eksamenskonference i december 2013 i Odense. Det var markant, at parterne 
var enige om at ønske en fornyelse af eksamenssystemet, så man ved forsøg får afprøvet bedre måder at 
evaluere alle elevernes kompetencer og får udviklet prøveformen, så den bedre afspejler den 
læringssituation, eleverne oplever til hverdag fx med adgang til at bruge it. Det er dog afgørende at sikre at 
validiteten af evalueringen stadig er meget høj. Her oplevede parterne, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen var 
meget konservativ i holdningen til at afprøve nye former, og mødet opfordrede ministeriet til at sikre en 
hurtigere udvikling på området og tillade flere eksamensforsøg. 

Temamøder om flerfaglig undervisning og eksamen  
I april 2014 afholdt GL to temamøder – ét i Aarhus og ét i København - hvor de fremmødte medlemmer 
drøftede med hovedbestyrelsen, hvordan GL skal forholde sig til det serviceeftersyn, som regeringen har 
varslet. Der var en god og engageret debat med bred enighed om, at det var godt at få lejlighed til at 
diskutere uddannelsespolitiske problemstillinger i GL-regi og på den måde være med til at præge debatten. 

Debatten i Aarhus viste støtte til at bevare almen studieforberedelse (AT), og flere gymnasielærere 
udtrykte glæde ved det faglige samarbejde og de fagmetodiske overvejelser, fagsamarbejdet giver 
anledning til. Flere kunne se en mulighed i at knytte AT-prøven sammen med studieretningsprojektet, så AT 
kunne være en måde at knytte faglige metodiske overvejelser til fx et mundtligt forsvar af SRP. 

På mødet i København samlede formand Annette Nordstrøm Hansen op med en opfordring til 
Undervisningsministeriet om at turde lidt mere i forhold til udvikling af eksamen, og til at alle arbejder for 
at sætte gang i forsøg med nye prøveformer, der skaber bedre sammenhæng mellem undervisning og 
eksamen. 

Konference om læring som kompleks størrelse 
I september 2013 afviklede GL en konference, der satte fokus på læring. Konferencen inddrog resultater fra 
nyere hjerneforskning ved forsker Kjeld Fredens, der fortalte om, hvad der skal til, for at læring opstår, 
bliver meningsfuld og bliver gemt i elevernes hukommelse. Kjeld Fredens understregede, at tænkning er et 
komplekst samspil mellem omverden, krop og hjerne, og han lagde vægt på, at læring kun giver mening og 
bliver gemt i elevernes hukommelse, hvis den kan bruges i andre situationer end til blot at reproducere 
viden. Desuden præsenterede Videnscenter Om Fastholdelse og Frafald resultaterne i en kortlægning af 
internationale undersøgelser om klassestørrelsers betydning for elevernes læring. Endelig præsenterede 
ph.d. Susanne Murning, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, hovedkonklusionerne i sin 
ph.d.-afhandling "Social differentiering og mobilitet i gymnasiet – kulturel praksis, sociale positioner og 
mulighed for inklusion". 

Fremtidens kompetencer 
I december 2013 holdt GL debatmøde om 'Unges kompetencer i fremtiden' i samarbejde med 
Rektorforeningen og lederforeningen for VUC. Mødet satte fokus på, hvilke kompetencer unge har brug for 
i dag for at begå sig i morgendagens samfund i en global og konkurrenceudsat verden, og hvordan vi 
indretter uddannelsessystemet, så viden, kompetencer og færdigheder anerkendes og udnyttes på alle 
niveauer uden omveje. På mødet blev det desuden diskuteret, hvilken rolle gymnasieuddannelserne skal 



spille i fremtiden. Gymnasiale kompetencer er i dag meget bredt efterspurgt, idet behovet for viden stadig 
øges i mange brancher. Gymnasiets arbejde med at bruge fagene i samspil blev også vurderet positivt. 

Erhvervsskolereform i en gråzone i forhold til kvalitetssikring 
Folketinget har vedtaget en reform af erhvervsuddannelserne. GL støtter reformens intentioner om at 
skabe attraktive erhvervsuddannelser, og GL finder, at indførelsen af eux merkantil kan være et godt tiltag. 
Det forudsætter dog, at eux merkantil i sin profil tydeligt adskiller sig fra hhx's profil. Desuden skal eux 
merkantil etableres som et tilbud, der holder samme høje faglige niveau som de eksisterende 
gymnasieuddannelser. Det er vigtigt, at eleverne får et reelt alternativ, hvor de ud over kompetencerne i 
erhvervsuddannelserne også får en reel gymnasial kompetence. GL har derfor advaret mod den del af 
reformen, der slækker på kravene til undervisernes kompetencer på gymnasialt niveau i eux merkantil. 
Slækkelsen sker ved, at lærere med HD 2. del (toårig diplomuddannelse på 120 ECTS) kan opnå 
undervisningskompetence i relevante gymnasiale merkantile fag på eux. Denne åbning bryder 
fundamentalt med den kvalitetssikring, der er kendetegnet for krav til lærerkompetencer i de øvrige 
gymnasieuddannelser. 

Kvalificerede lærere i alle de gymnasiale uddannelser inklusiv eux 
GL har i debatter om eux og gymnasiets fremtid lagt vægt på, at det er vigtigt at fastholde 
kompetencekravene til lærerne for at sikre høj faglig og pædagogisk kvalitet i undervisningen. Lærere i 
gymnasieuddannelserne skal kunne honorere bestemte faglige og pædagogiske kompetencer, før de kan få 
lov til at undervise i fag på gymnasialt niveau. 

GL holder fast i, at man som lærer skal have erhvervet sig en kandidatgrad i den gymnasiale fagrække. For 
de erhvervsgymnasiale uddannelser gælder særlige krav på udvalgte erhvervsrettede fag. Her er 
hovedkravet relevant uddannelse af mindst 3 1/2 års varighed på universitet, handelshøjskole eller 
ingeniørhøjskole i kombination med 2 års relevant erhvervserfaring. 

Kravene bygger på den forudsætning, at lærerne på et forskningsbaseret grundlag besidder høj faglig viden 
i dybde og bredde. Det er afgørende for, at lærerne kan honorere de bekendtgørelsesfastlagte faglige 
mindstekrav i de enkelte fag i den gymnasiale fagrække. Disse faglige mindstekrav garanterer på nationalt 
plan, at den enkelte lærer har erhvervet sig et fagligt niveau, der gør, at vedkommende kan løfte 
undervisningen i overensstemmelse med læreplanen for det enkelte fag på gymnasialt niveau. For eleverne 
er det samtidig en sikkerhed for, at de får undervisning af fagligt kompetente lærere. 

Nye lærere skal i pædagogikum 
Det kræver både teoretiske og praktiske værktøjer at blive klædt på til jobbet som gymnasielærer,og derfor 
skal universitetsuddannelsen suppleres med pædagogikum, når nye lærere fastansættes. Tal fra GL's 
beskæftigelsesundersøgelse viser, at ca. 40 % af de nye fastansatte lærere ikke kommer i pædagogikum. 

GL gennemførte i 2014 en undersøgelse af pædagogikumkandidaternes arbejdstid, der viste, at nogle skoler 
skal være dygtigere til at justere opgaveporteføljen, idet 26% af kandidaterne har en ugentlig arbejdstid på 
mere end 45 timer, og 39 % af kandidaterne har en samlet, årlig arbejdsbelastning på mere end det pligtige 
timetal. Høj arbejdsbelastning er mest udbredt på hhx/htx og VUC og svækker kvaliteten i uddannelsen. 

Reglerne på området er klare, og GL arbejder for, at de overholdes, så nye fastansatte lærere får 
pædagogikum, og opgaveporteføljen planlægges og justeres, så arbejdsmængden i pædagogikum svarer til 
et år på fuld tid. 

 



For alle der vil og kan – adgang til gymnasieuddannelserne 
Gymnasieuddannelserne er og skal være for alle unge, der vil og kan yde den indsats, der kræves for at 
gennemføre en almen eller erhvervsgymnasial uddannelse. Det er GL's politik i drøftelserne om, hvorvidt 
karakterer skal indføres som adgangskrav for at komme i gymnasiet. 

Et karaktergennemsnit alene fortæller ikke, om et ungt menneske kan fuldføre en gymnasieuddannelse. 
Det gør derimod faglige forudsætninger, motivation og lyst til at ville lære noget. GL understreger, at unge, 
der ikke har toppet karaktermæssigt i folkeskolen, ofte blomstrer op og får mod på uddannelse i gymnasiet. 
Dels modnes de, dels bliver de inspireret af, at gymnasiet kan tilbyde en anden form for undervisning, end 
de har været vant til. Det er et godt udgangspunkt, som politisk ikke skal undermineres ved at udelukke 
disse unge fra gymnasieuddannelserne ved at afkræve dem et bestemt karakterkrav for at kunne komme 
ind. I stedet vil GL styrke uddannelsesparathedsvurderingen for alle elever i de ældste klasser i folkeskolen. 
Vurderingen skal sikre, at eleven har den nødvendige faglighed, modenhed og motivation til at gå i gang 
med en gymnasieuddannelse. 

Efteruddannelsesindsatsen skal styrkes  
Nye elev- og kursistgrupper, politisk ønske om differentieret, elevtilpasset og anvendelsesorienteret 
undervisning og ny viden om virkningsfuld undervisning stiller nye krav til lærernes kompetencer. Derfor er 
der et stadigt behov for efteruddannelse og kompetenceudvikling af gymnasielærerne. Samtidig er gode 
muligheder for at vedligeholde og udbygge sine kompetencer centralt i forhold til at skabe attraktive 
gymnasiale arbejdspladser. 

GL har i 2013 gennemført en undersøgelse af gymnasielærernes efteruddannelse. Undersøgelsen viser 
blandt andet, at efteruddannelse giver lærerne nye tilgange til arbejdet og større arbejdsglæde, men også 
at mange lærere ikke søger efteruddannelse på grund af tids- og arbejdspres. 

Efteruddannelsesindsatsen skal styrkes, og derfor bør efteruddannelse drøftes i MUS. Retningslinjer for 
kompetenceudviklingen på skolen udarbejdes i samarbejdsudvalget og skal være klare og kendte blandt 
lærerne. Tid til efteruddannelse skal fra årets start være planlagt i opgaveporteføljen. 

Læs flere gode råd om efteruddannelse her. 

Skoleudvikling i praksis (SIP) 
I forlængelse af den uro som OK13 skabte på skolerne, kontaktede GL ministeriet og opfordrede til at 
ministeriet tog et initiativ, der kunne sikre, at skolerne fik genetableret en lokal dialog, der havde fokus på 
kerneydelsen – udvikling af den daglige undervisning. GL hilste derfor velkommen, at 
Undervisningsministeriet fik skaffet midler til projekt Skoleudvikling i Praksis (SIP), der netop havde dette 
fokus. I løbet af fire kursusdage i 2014 skulle et par ledelses- og et par lærerrepræsentanter (herunder 
normalt tillidsrepræsentanten) være sammen og drøfte, hvordan man i lyset af de nyeste 
forskningsresultater lokalt kunne arbejde med at udvikle skolens undervisning. 

GL-E fik kontrakt med ministeriet om at administrere afviklingen af kurserne, hvor knap 1.000 kursister har 
været fordelt på otte forskellige kursusserier med de fire kursusdage afviklet regionalt. Kursusdagene er 
løbende blevet evalueret, så tilrettelæggelsen har kunnet tage højde for evt. kritikpunkter, men generelt 
har der være god tilfredshed med kursernes indhold og værdi til hjælp for det videre arbejde på skolerne. 
Læs mere om Skoleudvikling i Praksis på Emu.dk. 

 



GL's uddannelsespris 2013 
Haderslev Katedralskoles hf-team af lærere og ledere modtog GL's uddannelsespris 2013 på 25.000 kr. 
Sammen har prismodtagerne opnået gode resultater ved at ændre tilrettelæggelsen af hf-undervisningen, 
så den ifølge lærere, elever og ledelse bedre tager højde for elevernes forskellige faglige forudsætninger. 
Projektet er blevet til på initiativ fra lærerne inden for de udviklingsrammer, ledelsen har stillet til rådighed. 

"Hvad er uddannelse uden dannelse?" – Deltagelse i Folkemødet 2014 
For andet år i træk deltog GL på Folkemødet på Bornholm som en del af Akademikernes Hus. GL stillede 
selv op som medarrangør af to arrangementer. Det ene sammen med DGS og Gymnasieskolernes 
Rektorforening under overskriften "Hvad er uddannelse uden dannelse?". Debatten blev skudt i gang af 
CBS-professor Ove Kaj Pedersen og fulgt op af RUC's rektor Hanne Leth Andersen, mens Steffen Kretz, 
journalist i DR, udfordrede oplægsholderne og indbød de godt 70 fremmødte til debat. 

Det andet arrangement gennemførte GL sammen med Dansk Magisterforening under overskriften "Hvad vil 
vi med samfundet og uddannelserne?". Her var oplæg ved Lars Goldschmidt, tidl. Direktør i DI og 
nuværende socialdemokratisk folketingskandidat, og Kristian Weise, direktør i tænketanken Cevea. Jes 
Stein Pedersen, litteraturredaktør på Politiken og tidligere vært på Deadline 2. sektion, udfordrede 
oplægsholdernes synspunkter og ledede debatten, som en stor del af de også her ca. 70 fremmødte 
engagerede sig aktivt i. 

Derudover deltog GL's delegation i ca. 55 øvrige arrangementer, hvoraf en stor del handlede om 
gymnasierne kontra erhvervsuddannelserne med den underliggende præmis, at der går for mange unge på 
gymnasieuddannelserne og for få på erhvervsuddannelserne. I debatterne fik GL's udsendte deltagere 
mulighed for at markere GL's politik og nuancere en lang række af de synspunkter, der kom frem undervejs.     

Arbejdsmiljø 

Samarbejdsprojekt om lærerarbejdspladser 
GL har i samarbejde med de øvrige undervisningsorganisationer og bygherrerådgiverfirmaet Bascon 
udarbejdet en inspirationsguide med fokus på at skabe gode fysiske rammer for lærerarbejdspladser. 
Inspirationsguiden giver gode råd til proces og indretning illustreret med eksempler fra skoleverdenen, 
ligesom der gives en oversigt over gældende lovkrav. Kataloget blev i efteråret 2013 sendt til samtlige 
skoler, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, ligesom det blev gjort tilgængeligt i en webbaseret udgave på 
GL's hjemmeside. 

Kurser for Samarbejdsudvalg (SU-kurser) 
GL, Rektorforeningen og Samarbejdssekretariatet har indgået et samarbejde om at etablere fælles SU-
grundkurser rettet mod gymnasieverdenen med deltagelse af såvel ledelses- som medarbejdersiden. 
Formålet er at skabe en fælles forståelse og platform for arbejdet i SU på skolerne for nyvalgte 
samarbejdsudvalgsmedlemmer. Første kursus blev udbudt i foråret 2014 af GL-E med undervisere fra 
Samarbejdssekretariatet. Kurset var et etdagskursus, og deltagernes tilbagemeldinger var positive. 

Deltid 
Arbejdspladsudvalget igangsatte i foråret 2014 på baggrund af beskæftigelsesundersøgelsen en 
pilotundersøgelse på udvalgte skoler med mange deltidsansatte for at undersøge, om den reelle årsag til 
deltidsansættelse skyldtes en for stor arbejdsmængde. Undersøgelsen viste ikke problematiske forhold 
samlet set, og da der var tale om få respondenter, afventer udvalget den kommende 
beskæftigelsesundersøgelse i efteråret 2014 for at følge, om antallet af ansatte på deltid stiger. 



 

Seminar for arbejdsmiljørepræsentanter 
I efteråret 2013 afholdt GL et endagsseminar for arbejdsmiljørepræsentanter. Emnerne på seminaret var 
lærerarbejdspladser samt det nye SU-system set i lyset af OK13. På seminaret blev inspirationsguiden om 
indretning af arbejdspladser til undervisere præsenteret af firmaet Bascon, der blev givet oplæg fra skoler, 
som var i gang med at etablere lærerarbejdspladser, og AC præsenterede den nye SU-aftale. Seminaret 
blev godt modtaget af de ca. 70 deltagere. 

Beskæftigelse 
Fastansættelse af vikarer: GL har fået 89 vikarer igennem nåleøjet til fast job 
GL's opfølgning på beskæftigelsesundersøgelsen fra 2013-14 har medført, at 89 vikarer er blevet fastansat i 
det forgangne skoleår. Det rekordhøje antal fastansættelser viser, at der på trods af GL's årlige fokus på 
skolernes anvendelse af tidsbegrænsede ansættelser fortsat er for mange vikarer ansat i den gymnasiale 
sektor.  Så der er stadig rum for forbedringer, og det er GL's holdning, at fastansættelser er en fordel både 
for lærerne og for skolerne. Lærerne får kompetencer til at komme ordentlig i gang med lærerjobbet ved at 
begynde på pædagogikum i stedet for at opleve en årelang prøveperiode, hvor nåleøjet hedder 
fastansættelse. For skolerne er der ingen tvivl om, at det er en kvalitetssikring at have lærere med 
pædagogikum. 

Beskæftigelsesundersøgelsen for skoleåret 2013-14 
Beskæftigelsesundersøgelsen, som blev udarbejdet i efteråret 2013, viser, at antallet af ansatte på stx er 
11.524, hvilket er en stigning på ca. 160 personer i forhold til 2012. Nye fastansættelser udgør ca. 650, 
hvilket er et fald på ca. 30 % i forhold til tidligere år. Fratrædelser udgør ca. 490, mens antallet af 
midlertidigt ansatte i 2013 er på lige over 1.100 personer. 

Ser man på den samlede mængde undervisning, som varetages af midlertidigt ansatte, er den stort set 
uændret fra tidligere år: 6,5 % i 2011, 6,4 % i 2012 og 6,2 % i 2013. Samlet dækker de midlertidigt ansatte 
på de almene gymnasier ca. 655 årsværk, hvor der sidste år var ca. 670 årsværk. Antallet af fastansatte på 
deltid er lidt højere en tidligere år. Mange af disse er ansættelsesretligt midlertidigt på deltid, og giver 
derved også en objektiv begrundelse for midlertidig ansættelse af erstatningsarbejdskraft. 

Anvendelsen af midlertidigt ansatte på VUC-området er noget større end på stx. Her er det ca. 12% af 
arbejdet, som udføres af midlertidigt ansatte, svarende til ca. 180 årsværk. Dette er procentvis ikke den 
store afvigelse siden 2011. Med 202 fastansatte på under 3/4 tid og 57 på orlov er der en forskel på 72 
årsværk, som ikke umiddelbart kan forklares med objektive begrundelser. Sammenligner man det totale 
antal af ansatte (1725) med antallet af midlertidig ansatte (317), svarer det til, at ca. hver 5. lærer på VUC 
ikke er fastansat. Dette kan sammenlignes med, at det på stx, hhx og htx er hver tiende medarbejder, som 
er tidsbegrænset ansat. 

Beskæftigelsesundersøgelsen på hhx og htx viser, at midlertidigt ansattes andel af undervisningen udgør 
6,3 %, svarende til ca. 215 årsværk. Deltidsansatte og antal på orlov svarer henholdsvis til 237 og 87 
årsværk, hvilket giver en forskel på ca. 70 årsværk, som umiddelbart ikke kan forklares med objektive 
begrundelser. 

Undersøgelsen viser endvidere, at andelen af fastansatte uden pædagogikum er stigende på hhx, htx og 
VUC, men faldende for stx. 



Sammenligner man Undervisningsministeriets opgørelser over antallet af pædagogikumkandidater gennem 
de sidste tre år med antallet af fastansatte uden pædagogikum (GL's tal), må en forsigtig konklusion være, 
at hvert år kommer omkring 60 % af de fastansatte uden pædagogikum i pædagogikum. 

GL’s organisation 
Nye vinde – formandsskifte 
I efteråret 2013 var der som bekendt valg til hovedbestyrelsen, som betød farvel til GL's mangeårige 
formand Gorm Leschly og velkommen til Annette Nordstrøm Hansen som ny forkvinde.  Efter en valgkamp 
med stor diskussionslyst, valgte den nytiltrådte hovedbestyrelse som det første at udarbejde et fælles 
arbejdsgrundlag, hvor viljen til samarbejde står i centrum. 

Den nyvalgte hovedbestyrelse finder, at GL og dermed GL's hovedbestyrelse står over for store 
udfordringer. Der er enighed i hovedbestyrelsen om at samarbejde om centrale indsatsområder som den 
fortsatte implementering af OK13, lærernes arbejdsmiljø samt uddannelsespolitik i forhold til 
serviceeftersyn, taxameterordning, EUD-reform etc. 

Ud over et farvel til Gorm Leschly, som valgte ikke at genopstille efter 14 år som GL's formand, blev det 
også et farvel til Gerd Schmidt Nielsen, som også valgte at sige farvel efter mange års arbejde i 
hovedbestyrelsen. Stafetten som formand for uddannelsesudvalget havde Gerd allerede givet videre to år 
tidligere. 

De to unge lærere, der blev valgt ind ved hovedbestyrelsesvalget i 2011, Ulrik Lyng Vestergaard og Anders 
Bugge Vegger – valgte ikke at genopstille. Søren Kogsbøll, som havde siddet i hovedbestyrelsen i mange år, 
blev ikke genvalgt. 

Den store udskiftning i hovedbestyrelsen betød et velkommen til Kåre Blinkenberg, Mikael Busch, Helene 
Caprani, Tomas Kepler og Alex Young. 

GL's regnskab 2013 - 2014 
De samlede indtægter var på 65,6 mio. kr. og kommer hovedsagligt fra medlemskontingenter samt tilskud 
fra Reservefonden. 

De ordinære udgifter er generelt på niveau med eller lidt mindre end budgetteret og fordeler sig på 
følgende måde: 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



Tusinde kr. Andet i % 

Videregivne kontingenter og diverse 5.179 8 

HB, centrale udvalg, repræsentantskab 8.529 14 

Netværk/område og TR  8.485 14 

Gymnasieskolen, information 8.614 14 

Sekretariat, ansatte  20.935 34 

Husleje, varme, it, drift  7.526 12 

Advokat, støtte (Reservefonden) 2.378 4 

 

Regnskabet for skoleåret 2013/2014 giver efter skat og ekstraordinære udgifter et overskud på t.kr. 3.927, 
hvilket næsten svarer til det foregående års underskud. 

Hovedforklaringen på årets overskud er, at t. kr. 2.360, der ekstraordinært var afsat til skoleforsøg med 
bedre planlægning og uddelegering, ikke er brugt. Implementeringen af OK13 har sat arbejdet i stå. Der er 
ligeledes et mindre forbrug på rådighedspuljen på t.kr. 1.337. 

Årets overskud på t.kr. 3.927 overføres til egenkapitalen, der herefter er på t.kr. 26.006. 

En god snak mellem medlemmer og hovedbestyrelsen 
Hovedbestyrelsen har i foråret 2014 besøgt 13 skoler, hvor formålet var at få en dialog med medlemmerne 
på de enkelte skoler om, hvilke udfordringer de oplever på skolen. Stort set alle møder kom til at handle om 
arbejdstid, hvor der i sær var fokus på manglende transparens i arbejdsfordelingen og manglende accept af 
tidsregistreringen. 

Tilbagemeldingerne på skolemøderne har været meget positive. Evalueringerne viser, at deltagerne var 
glade for dialogen, at hovedbestyrelsen viste forståelse for problemstillingerne, klare udmeldinger og 
styrkelse af solidaritet. 

Lærerkollegier, der ønsker besøg af hovedbestyrelsen, er velkomne til at kontakte sekretariatet. 

Gymnasieskolen 
Gymnasieskolens redaktion, som i dag består af tre journalister og en journalistpraktikant foruden 
redaktøren, har i det forgangne år arbejdet videre med den udvikling og omstilling, der blev sat i gang i 
forbindelse med reduceret frekvens af trykte udgaver af bladet til fordel for øget digital aktivitet. Bladet 
udkommer således en gang månedligt i 11 af årets måneder. Plus to særudgivelser, altså i alt 13 trykte 
udgivelser. Derudover publiceres daglige nyheder, blogs, debatindlæg mv. på websitet gymnasieskolen.dk, 
ligesom det ugentlige nyhedsbrev sendes ud til et fortsat voksende antal abonnenter, i skrivende stund 
flere end 13.000. 

Det trykte blad er på den måde i stigende grad blevet tema-, baggrunds- og featurepræget, mens det oplagt 
nyhedsprægede, det højaktuelle og de typer af historier og indlæg, der egner sig bedre til digital 
publicering, fortrinsvis er at finde på gymnasieskolen.dk. Platformene skal dog ses i samspil og som et 
samlet tilbud til medlemmerne, der i dag benytter sig af diverse medietyper. 



Institutioner og økonomi 
Finanslov 

I finanslovsforslaget for 2015 er følgende på det gymnasiale område: 

• Skoler, som uddanner pædagogikumkandidater, får dækket deres omkostninger til 
pædagogikumuddannelsen via et pædagogikumtaxameter. 

• Indførelse af et socialt taxameter med en omfordeling på baggrund af elevernes karakter. 
Taxameteret indbefatter en omfordeling til fordel for erhvervsskolerne fra de almene gymnasier. 

• Uddannelser i udkantsområder får øget tilskud, så man også i fremtiden kan udbyde 
kvalitetsuddannelser og blive student i tyndt befolkede egne af landet. 

• Omstillingsreserven fastholdes for 2016-2018 med 2 pct. om året. 

Siden 2009 har GL arbejdet for et pædagogikumtaxameter, der dækker omkostningerne for 
pædagogikumkandidatens uddannelse. Senest i juni 2013 sendte GL og lederforeningerne en henvendelse 
til Undervisningsministeren om problemstillingen og forslag om fuldt omkostningsdækkende 
pædagogikumtaxameter. Derfor er det med stor tilfredshed, at forslaget nu er at finde i finanslovsforslaget. 

GL har længe talt for et slags socialt taxameter. For at vurdere det forslag som regeringen er kommet med, 
mangler der dog klarhed over konkrete fordelingskriterier. Fordelingskriterierne er væsentlige for GL, fordi 
det skal sikres, at ressourcerne reelt vil gå til de skoler, der har størst behov. Mange gymnasier løser en stor 
opgave især i forhold til elever med en gymnasiefremmed baggrund, og det er afgørende for 
hovedbestyrelsen, at de også fremadrettet kan løse den opgave.  GL vil fortsat arbejde for, at fordelingen af 
ressourcer til uddannelserne bliver mere rimelige og omkostningsdækkende i forhold til den enkelte 
institution. 

GL har igennem længere tid talt for styrkelse af udbuddet i mere tyndt befolkede egne. Derfor hilses 
forslaget om et styrket udkantstilskud velkommen. 

Med sidste års finanslov fjernede forligspartierne den varslede omstillingsreserve på 2 % af bevillingen. Det 
var meget positivt, men det betød dog ikke, at den blev fjernet for årene frem. Med forslaget for 2015 er 
omstillingsreserven endnu en gang fjernet, men fremskrivningen i 2016, 2017 og 2018 er fastholdt. 

Taxameter 
Den længe varslede taxameterreform fra regeringen forventes i foråret 2015. GL har igennem længere tid 
arbejdet for et mere omkostningsdækkende og retfærdigt taxametersystem.  Det nuværende system har 
især tre udfordringer, som GL har løsningsforslag til: 

• For det første tildeles ressourcerne pr. årselev til trods for at skolernes omkostninger primært 
knytter sig til klassen/holdet. Løsningen er set med GL's øjne en delvis omlægning til 
klassetaxameter. 

• For det andet viser regnskabsanalyser, at 5-6 % af indtægterne til gymnasial undervisning ikke 
bruges på undervisningen. Hovedbestyrelsen arbejder derfor fortsat for, at midler afsat til 
undervisning også anvendes til undervisning ved at der indføres krav om anvendelse til 
undervisning. 

• For det tredje tager taxameteret ikke hensyn til elevsammensætningen på den enkelte skole. 
Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at der indføres et studiehjælpstaxameter, der udløses på 
baggrund af det faglige niveau og bindes til konkrete aktiviteter. 



En spiller i debatten om taxameter er tænketanken Cevea, som offentliggjorde sit bud på en 
taxameterreform på en konference i oktober 2013. Flere af Cevea's forslag til taxameterdebatten ligger op 
af GL's forslag – herunder forslaget om et klassetaxameter. Konferencens hovedfokus var et socialt 
taxameter. Cevea foreslog et socialt taxameter baseret på elevernes karaktergennemsnit fra grundskolen 
og deres forældres uddannelsesbaggrund, da det kan påvises, at disse baggrundsfaktorer har stor 
betydning for, om man består en ungdomsuddannelse, og med hvilke karakterer den bestås. I forslaget 
findes desværre også en mulighed for at lade det sociale taxameter være en omfordeling mellem 
ungdomsuddannelserne. Samtidig mangler Cevea's model et krav om anvendelse af taxameteret, så de 
ekstra ressourcer ikke forsvinder ned i skolernes normale drift. En del af Cevea's forslag om socialt 
taxameter er med i regeringens finanslovsforslag for 2015. 

At tænke stort med et klart uddannelsesformål - fusioner og campus   
Fusion og campus er igen kommet på den politiske dagsorden senest i forbindelse med 
erhvervsskolereformen. GL mener ikke, at fusioner og campusdannelse er et formål i sig selv, men at der 
ved en fusion/campusdannelse skal være et klart uddannelsesformål. Er dette tilfældet, kan GL støtte 
fusioner og samarbejder inden for den gymnasiale sektor. Ved større fusioner arbejder GL for, at der bliver 
dannet gymnasiale afdelinger/enheder med lokal beslutningskompetence. 

En ny undersøgelse fra GL viser netop, at de eksisterende fusioner har givet lærerne længere til ledelsen og 
beslutningerne. Størstedelen af respondenterne svarer desuden, at de helst ser samarbejde/fusioner 
mellem gymnasiale uddannelser. Undersøgelsen viser desuden, at lærerne på de fusionerede skoler i høj 
grad mener, at fusionsbeslutning og fusionsproces har potentiale for forbedringer. Flere peger på, at de 
ikke er blevet informeret eller involveret i fusionsbeslutningen eller den efterfølgende proces. Herudover 
påpeger mange, at fusionen bringer ledelsen længere væk fra de gymnasiale uddannelser. GL er ved at 
indarbejde bemærkningerne fra undersøgelsen i en opdateret version af fusionens ABC, så den vil kunne 
hjælpe kommende fusionerende skoler og medlemmer. 

Rum til forbedring - klassestørrelser 
GL har gennem flere år fulgt udviklingen i klassestørrelserne for gymnasieuddannelserne, og GL har fokus 
på klassestørrelser, fordi lavere klassestørrelser vil give bedre læringsmuligheder for den enkelte elev og 
bedre arbejdsmiljø for lærerne. Nu tre år efter indførelsen af det fleksible klasseloft, følger GL stadig 
udviklingen af to årsager: For det første for at sikre at skolerne overholder loftet, og for det andet for at 
følge spredningen på skolerne. Fordelene ved en klasse på 24 elever kommer ikke de 32 elever i klassen ved 
siden af til gode. 

Sidste klassestørrelsesundersøgelse fra 2013 viser, at det fleksible klasseloft fortsat virker efter hensigten 
for 1. g-klasserne. For de to erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx er den gennemsnitlige 
klassestørrelse endda faldet yderligere fra 2012 til 2013. Der er fortsat mange skoler, der går over loftet, en 
del på grund af lovens undtagelser. Samtidig er der fortsat stor spredning i klassestørrelserne på de enkelte 
skoler. 

GL er netop nu ved at indsamle data til klassestørrelsesundersøgelsen for 2014. 

Ledere 

Sammenhæng mellem god ledelse, godt arbejdsmiljø og høj kvalitet i undervisningen 
GL organiserer ikke alene gymnasielærere, men også inspektorer, pædagogiske ledere og vicerektorer. 

 



Denne gruppe udpeger et stående udvalg for pædagogiske ledere, der rådgiver hovedbestyrelsen i forhold, 
der har særlig interesse for gruppen. 

Det stående udvalg har i perioden udarbejdet et udkast til ny ledelsespolitik, som hovedbestyrelsen 
efterfølgende har behandlet og vedtaget. Politikken udstikker overordnede principper for god ledelse, 
herunder sammenhængen mellem god ledelse, godt arbejdsmiljø og høj kvalitet i skolernes kerneydelse. 

I efteråret 2013 blev der afholdt en temadag for inspektorer, pædagogiske ledere og vicerektorer med 
titlen "Ledelse og samarbejde i en turbulent tid". Her gav Peter Henrik Raae fra Syddansk Universitet og 
cand. Psych. Ejnar Bryld deres syn på de forandringer, der præger skolerne i forbindelse med overgangen til 
nye arbejdstidsregler. 

Professionel kapital 
Da gymnasiesektoren de seneste 10 år har været igennem forandring på forandring samtidig med at 
sektoren udsættes for større og større pres udefra, har hovedbestyrelsen besluttet at iværksætte et projekt 
om professionel kapital. Hovedbestyrelsen ser professionel kapital som et samarbejdsværktøj og et redskab 
til at sætte fokus på sammenhængen mellem kvaliteten i undervisningen og lærernes arbejdsmiljø. 

Formålet er at få udviklet et professionelt værktøj, som fremadrettet kan bruges på skolerne til at øge 
samarbejdet om kerneydelsen og arbejdsmiljøet. Det er afgørende, at konceptet giver mening som 
samarbejdsværktøj på den enkelte skole. 

Hvad er professionel kapital? 
Professionel Kapital er et begreb, udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, som består af Social 
Kapital, Human Kapital og Beslutningskapital. 

Social Kapital: Trivsel kommer af kvalitet i kerneydelsen. Når der er høj grad af tillid, retfærdighed og 
samarbejde på arbejdspladsen, præsterer medarbejdere bedre.  Et godt samarbejdsklima gør alle lærere 
bedre. Social kapital er en egenskab for hele arbejdspladsen og sætter fokus på kerneopgaven og den 
daglige drift. 

Human Kapital: Begrebet stammer fra Bourdieu og dækker medarbejdernes personlig viden, evner og 
kompetencer. Human kapital handler også om motiverede og veluddannede lærere. 

Beslutningskapital: Er medarbejdernes evne til at træffe fagligt begrundede professionelle valg i komplekse 
situationer, hvor facit ikke kan slås op i en bog. 

En høj social kapital anses for det væsentligste parameter. 

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en 
høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne, højere brugertilfredshed, lavt sygefravær 
blandt personalet etc. 

Hvorfor har hovedbestyrelsen taget initiativ til at afdække den professionelle kapital? 

Sektoren kan have glæde af at have et værktøj, som er udviklet af og til sektoren med henblik på at give 
skolerne et bedre samarbejdsredskab. GL har indgået et samarbejde med arbejdsmarkedsforsker Tage 
Søndergaard Kristensen om at få udviklet et gymnasiesektor-tilpasset koncept, baseret på international 
forskning. 



Målet er, at konceptet på sigt helt eller delvist kan afløse de mange forskelligartede og ofte dyre trivsels- og 
APV-undersøgelser, som skolerne er forpligtede til at gennemføre. 

Undersøgelser af professionel kapital forholder sig til den konkrete arbejdsplads, men en vigtig egenskab 
ved et godt koncept er, at man kan se sig selv i forhold til andre, og at der måles på dimensioner, der er 
relevante for sektoren. GL vil derfor sikre, at det samlede gymnasiale landkort bliver udformet i neutral 
form, så det alene er den enkelte skole, der kan se sit eget resultat i forhold til det samlede landkort. 
Ejerskabet til at følge op i forhold til den konkrete arbejdsplads skal forankres på den enkelte skole. 

En testfase skal give et godt koncept 
Det er vigtigt for hovedbestyrelsen, at det koncept GL får udviklet rent faktisk giver mening som 
samarbejdsværktøj på den enkelte skole. Derfor afprøves konceptet i efteråret 2014 på 13 testskoler, heraf 
7 almene gymnasier/hf, 3 erhvervsgymnasier og 3 VUC. Alle medarbejdere på testskolerne får mulighed for 
at deltage i afdækningen, og der afholdes et arbejdsseminar, hvor lærer- og ledelsesrepræsentanter 
deltager med henblik på at udarbejde en konkret handlingsplan for, hvordan der på de enkelte skoler 
specifikt følges op på afdækningen. 
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