
GLs årsberetning 2014-2015 
 

Gymnasielærere leverer undervisning på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig 

samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, innovative 

og motiverede elever er til stede. 

Gymnasieskolernes Lærerforening arbejder for at sikre skolerne ordentlige rammevilkår og økonomisk 

råderum til at kunne indfri denne vigtige samfundsopgave. Den høje kvalitet baserer sig på, at dygtige og 

kompetente lærere fortsat bliver tiltrukket af jobbet som gymnasielærer. Derfor arbejder GL for at sikre 

lærerne gode løn- og ansættelsesvilkår centralt og lokalt på den enkelte skole, så attraktionen i jobbet kan 

fastholdes og udvikles. 

 

Overenskomst 
OK15 
Forberedelserne til OK15 blev gennemført i foråret 2014. Kravene blev koordineret med de øvrige 

akademikerorganisationer i efteråret 2014, hvor også forhandlingsaftalen blev indgået. Forhandlingerne 

blev gennemført i foråret 2015. GL stillede krav om generelle lønstigninger og bevarelse af 

reguleringsordningen. GL's øvrige krav handlede om bedre arbejdsmiljø og medindflydelse. 

Hovedbestyrelsen inddrog tillidsrepræsentanter og øvrige medlemmer i debatter om overenskomstkrav og 

-temaer. Der blev udsendt debatoplæg, holdt møder med tillidsrepræsentanter og skolemøder med 

medlemmer. Forventningerne til OK15-resultaterne var på forhånd beskedne. Oplægget fra Akademikernes 

forhandlingsudvalg (AC-FHO) var en opfordring til organisationerne om at begrænse og prioritere kravene 

og skære ned på krav, der var forbundet med merudgifter. Vigtigst for organisationerne var at sikre 

reallønnen. For GL var de specielle krav rettet mod at få tidsregistreringen til at fungere på alle skoler. 

Arbejdsgiverne havde meget få krav, og tidligt i forhandlingsforløbet stod det klart, at der ikke ville være 

noget at forhandle om. GL fastholdt i hele forløbet kravet om præcisering af bestemmelserne om 

tidsregistrering og merarbejde. 

OK15 vil på det statslige område blive husket for den afsluttende fase, der også fik betydning for GL. 

Finansministeren kom med et udspil til en treårig økonomisk ramme, der lå langt under det forventede, og 

den blev forklaret med en "gæld", dvs. et løngab i forhold til den private sektor, som de offentligt ansatte  

skulle tilbagebetale med lønnedgang. Den 6. februar 2015 blev der opnået enighed om et 

forhandlingsresultat for den fællesakademiske overenskomst samt for bl.a. GL-overenskomsten. 

Reallønsnedgangen blev undgået, men der måtte gives køb på reguleringsordningen med det såkaldte 

privatlønsværn. 

Markant ved OK15 var, at der stort set ikke blev opnået specielle resultater, dvs. resultater for de enkelte 

organisationer. På GL's område blev resultatet et tilsagn om en revideret vejledning om tidsregistrering og 

to projekter; et om dialog og samarbejde og et om besøg på skoler for at hente inspiration til 

tidsregistrering. På undervisningsområdet blev der for erhvervsgymnasierne aftalt et projekt, hvor man 

igennem workshops om løn skal sætte fokus på løn og den gode undervisning. 

Med et flertal (8 for og 5 imod) anbefalede GL's hovedbestyrelse medlemmerne at stemme ja til 

overenskomsten ved urafstemningen. Flertallet vurderede, at man med forhandlingsresultatet fik et klart 



signal til skolerne om, at lærernes tidsregistrering skal tages alvorligt. Mindretallet sagde nej til 

overenskomstresultatet, fordi aftalen ikke indeholdt skal-bestemmelser om tidsregistrering. 

Ved den efterfølgende urafstemning blandt GL's medlemmer var der i alt 13.365 stemmeberettigede 

medlemmer, hvoraf 7.289 valgte at deltage i afstemningen. Det svarer til en stemmeprocent på 55. Heraf 

stemte 55 procent ja, 29 procent nej og 15 procent stemte blankt til overenskomstresultatet. 

 

Styr på tiden 
Som umiddelbar opfølgning efter OK15 besluttede hovedbestyrelsen, at der skulle sættes fokus på 

nødvendigheden af at få tidsregistreringssystemet til at fungere og udsendte derfor pjecen "Styr på tiden". 

En pjece, der er rettet mod det enkelte medlem. En tilsvarende indsats i forhold til aftaleskoler er i 

støbeskeen. 

Den generelle vejledning om arbejdstid følges løbende op på GL's hjemmeside. 

Merarbejde og tidsregistrering 
Særligt det første år efter OK13 har været præget af diskussionerne om merarbejde. En lang række sager 

har været drøftet med skolerne. Enkelte sager er blevet videreført til diskussion med 

Moderniseringsstyrelsen, og nogle få sager er anlagt som voldgiftssager. 

Et af de store problemer efter OK13 har været at få registrering af arbejdstiden til at fungere. Foruden at 

det blev det store tema ved OK15, var der forud for forhandlingerne ført drøftelser med 

Moderniseringsstyrelsen. Et konkret resultat af disse drøftelser var det fælles brev, som GL formulerede  

med Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet om "Tid til dialog". Brevet er en præcisering og 

påpegning over for skolerne af, at dialog om arbejdsopgaver, tidsregistrering og løbende tilpasning af 

opgaverne skal tages alvorligt. 

Løn 

Lønseminar og GL's lønpolitik 
Som forberedelse til repræsentantskabsmødet i efteråret 2014 blev der i september 2014 afholdt et 

lønseminar for hovedbestyrelsen og lokaludvalget med oplæg ved professor Flemming Ibsen, Aalborg 

Universitet under overskriften "Tendenser og udfordringer for lønudviklingen i den offentlige og private 

sektor". Desuden præsenterede DJØF og IDA tanker om og erfaringer med den lokale løndannelse. 

På baggrund af gruppedrøftelser på lønseminaret planlagde hovedbestyrelsen workshops, som blev afviklet  

på repræsentantskabsmødet i efteråret 2014, for at udvikle og revidere GL's lønpolitik. 

Overenskomstudvalget og hovedbestyrelsen har i det forløbne år arbejdet videre med tilbagemeldingerne 

fra de forskellige workshops på repræsentantskabsmødet. Perspektivet er, at GL's lønpolitik i en fornyet 

form kan vedtages på repræsentantskabsmødet i efteråret 2015. 

Planlægning af løneftersyn 
Hovedbestyrelsen har besluttet, at GL i efteråret 2015 gennemfører en kampagne for et 'Løneftersyn'. Det 

sker for at skabe bevidsthed blandt alle medlemmer om, at det er vigtigt løbende at være opmærksom på 

de lokale lønforhandlinger. 



Køn og løn 
GL har undersøgt lønforskelle mellem kvindelige og mandlige lærere i gymnasieuddannelserne. Overordnet 

viser undersøgelsen, at mænd gennemsnitligt tjener ca. 2% mere end kvinder, men stort set hele forskellen 

kan forklares med, at mænd gennemsnitligt har en højere anciennitet end kvinder, og at mænd har en lidt 

højere andel af fagtillæggene. Korrigerer man for dette, er lønforskellen fordelt på 5-års 

anciennitetsgrupper gennemsnitligt på 0,5% , heraf flere hvor kvinder gennemsnitligt får højere løn end 

mænd. 

Grønland 
I foråret 2015 blev der ført forhandlinger om overenskomstfornyelse i Grønland. GL indsamlede 

overenskomstkrav blandt medlemmer ved tre medlemsmøder i september 2014 i Aasiaat, Nuuk og 

Qaqortoq. Overenskomstkravene blev koordineret med de øvrige organisationer, som er med i et 

akademisk forhandlingsfællesskab. Organisationerne og selvstyret mødtes til forhandlinger, og der blev 

afholdt medlemsmøde på GU i Nuuk. 

Selvstyrets økonomiske problemer bevirkede, at den økonomiske forhandlingsramme var meget lille. 

Medlemsmødet gav opbakning til, at forhandlingsdelegationen skulle forsøge at gå efter en fireårig 

overenskomst med en økonomisk ramme på 3 pct. Forhandlingerne sluttede uden resultat. Henover foråret 

og sommeren har der været ført nye forhandlinger. I skrivende stund ser det ud til, at der er opnået et 

resultat, som nu skal behandles i de forskellige organisationer. I GL vil resultatet blive sendt til vejledende 

urafstemning blandt medlemmerne i Grønland. 

GL har sammen med Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) medvirket i  at afdække det 

psykiske arbejdsmiljø blandt akademikere i Grønland. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt til alle 

registrerede GL- medlemmer i Grønland og bygger på besvarelser fra de medlemmer, der har valgt at 

deltage i undersøgelsen. 

Samlet set oplever 40 pct. af akademikerne i Grønland, at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk 

arbejdsmiljø. 36 pct. har i nogen grad et godt psykisk arbejdsmiljø, og 24 pct. angiver, at de ikke har et godt 

psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser, at antallet af akademikere med et dårligt psykisk arbejdsmiljø er 

højere i Grønland end blandt Akademikernes danske medlemmer. 

GL anbefaler, at undersøgelsen tages op på medlemsmøder samt drøftes i de lokale samarbejdsudvalg. 

Undersøgelsen findes på ASG hjemmeside. 

Desuden har GL også i dette skoleår deltaget med en konsulent som underviser på ASG's uddannelse af de 

akademiske tillidsrepræsentanter i Grønland. 

Beskæftigelse 

Fastansættelse af vikarer   
GL's opfølgning på beskæftigelsesundersøgelsen fra 2014-15 skal ses i lyset af, at GL har ført en voldgiftssag 

mod Finansministeriet, der omhandler § 4 i GL-overenskomsten. Der er endnu ikke afsagt kendelse i sagen. 

§ 4 og særligt cirkulærebemærkningerne regulerer tidsbegrænsede ansættelser, herunder hvornår man må 

og ikke må ansætte lærere tidsbegrænset. 

 



Voldgiftssagen tog sit udspring i en konkret vikaransættelse, som GL mente var i strid med 

overenskomsten. 

Sagen udviklede sig imidlertid, da Moderniseringsstyrelsen på et mæglingsmøde om en anden skoles 

tidsbegrænsede ansættelser - og sidenhen også i den konkrete voldgiftssag - indtog det standpunkt, at 

cirkulærebemærkningerne ikke er en del af overenskomsten. Det er ikke et standpunkt, der tidligere er 

fremført i sager om § 4. Derfor blev sagen meget principiel. GL's opfattelse er, at forhandlede 

cirkulærebemærkninger er en del af overenskomsten, og som sådan kan de også påberåbes i voldgiftssager. 

Sagen har medført, at GL's arbejde for at begrænse skolernes anvendelse af uberettigede, tidsbegrænsede 

ansættelser stort set har ligget stille for skoleåret 2014/15. Derfor er der også nedlagt påstand om bod for 

brud på overenskomst, idet Moderniseringsstyrelsens standpunkt har frataget GL muligheden for at sikre, 

at overenskomsten overholdes. 

GL's årlige fokus på skolernes anvendelse af tidsbegrænsede ansættelser viser fortsat, at der er for mange 

vikarer ansat i den gymnasiale sektor. Dog ser vi et svagt tegn på forbedringer i forhold til tidligere år. Der 

er stadig rum for forbedringer, og det er fortsat GL's holdning, at arbejdet for at få flere fastansættelser skal 

have høj prioritet. Fastansættelser er en fordel både for lærerne og 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 2014-15 
Beskæftigelsesundersøgelsen fra efteråret 2014 viser, at antallet af ansatte på stx er ca. 11.500, hvilket er 

stort set uændret i forhold til 2013. Nye fastansættelser udgør ca. 680, hvilket er et fald på ca. 30 % i 

forhold til 2012 og lidt større i forhold til 2013. Fratrædelser udgør ca. 575, det er en stigning på 17 %. 

Antallet af midlertidigt ansatte i 2014 er faldet med 100 personer og er nu på ca. 1.000 personer. 

Ser man på den samlede mængde undervisning, som varetages af midlertidigt ansatte, er der et fald fra 6,2 

% i 2013 til 5,7 % i 2014. Samlet dækker de midlertidigt ansatte på de almene gymnasier ca. 600 årsværk, 

hvor der sidste år var ca. 650 årsværk. Antallet af fastansatte på deltid er lidt højere end 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. 10,5 % af 

arbejdet, som udføres af midlertidigt ansatte, svarende til ca. 165 årsværk. Procentvist er det  et fald fra 

tidligere år, hvor de midlertidig ansatte udførte over 12 % af arbejdet. Sammenligner man det totale antal 

af ansatte (1752) med antallet af midlertidig ansatte (273), svarer det til, at ca. hver 6. 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. Det er dog en forbedring fra sidste år, hvor det var ca. hver 5. lærer, som ikke var 

fastansat. 

Beskæftigelsesundersøgelsen på hhx og htx viser, at midlertidigt ansattes andel af undervisningen udgør 

5,8 %, svarende til ca. 185 årsværk. Dette er et fald fra 2013, hvor andelen var på 6,3 %. 

Undersøgelsen viser videre, at andelen af fastansatte uden pædagogikum er svagt faldende på alle 

områder, men at det fortsat er ca. 60 % af de fastansatte uden pædagogikum, som er startet i 

pædagogikum. Nyansatte, der tilbydes pædagogikum ved ansættelsen, ligger på 25 % for stx, 13 % for hhx 

og htx, mens lærere på VUC stor set ikke kommer i pædagogikum det første ansættelsesår. 



 

Ledere i GL 
GL organiserer ikke alene gymnasielærere, men også inspektorer, pædagogiske ledere og vicerektorer. 

Sidstnævnte gruppe udpeger et stående udvalg for pædagogiske ledere, der rådgiver hovedbestyrelsen i 

forhold, der har særlig interesse for gruppen. 

I november 2014 arrangerede udvalget en temadag for inspektorer, pædagogiske ledere og vicerektorer 

med titlen "Ledelse, arbejdsmiljø og samarbejde – Hvilke redskaber er på vej?" Her fortalte Tage 

Søndergård Kristensen om de gode erfaringer med skolers kortlægning af den professionelle kapital, og 

Helle Hein gennemgik en række resultater fra sit forskningsprojekt om ledelse af højtuddannede i 

gymnasiesektoren. 

Det stående udvalg for pædagogiske ledere har i perioden udarbejdet en lønpolitik for ledere, som tager 

højde for, at de pædagogiske ledere selv har aftaleretten mht. løn. Formålet med lønpolitikken er at 

inspirere GL's ledermedlemmer til - sammen med den lokale rektor - at udarbejde en lønpolitik for skolens 

ledere som ramme for deres lønforhandlinger. 

I april 2015 stod udvalget i spidsen for et gå hjem-møde for ledere, hvor der blev fokuseret på de centralt 

aftalte rammer for ledernes lønforhold, lønudviklingen for gruppen og erfaringsudveksling om 

lønforhandlinger. 

Arbejdsmiljø 

Kurser for samarbejdsudvalg 
GL, Danske Gymnasier og Samarbejdssekretariatet har udbudt et fælles SU-grundkursus rettet mod 

gymnasiesektoren med deltagelse af såvel ledelse som medarbejdere. Hensigten er at skabe en fælles 

forståelse og platform for arbejdet i SU på skolerne for nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer. Der blev 

afholdt et endagskursus i efteråret og foråret. 

Lovpligtig uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter samt opfølgningskursus 
GL, Danske Gymnasier og Lederforeningen for VUC har i samarbejde med Worklife A/S (autoriseret 

arbejdsmiljørådgiver) udbudt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i foråret og efteråret for nyvalgte 

arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere. Formålet med uddannelsen er at give 

deltagerne et branchenært kursustilbud. Ligeledes har der i foråret været gennemført et kursus som følge 

af det lovmæssige krav om tilbud om efteruddannelse. Kurset havde fokus på det psykiske arbejdsmiljø og 

konflikthåndtering på skolerne. 

Professionel kapital 
27 skoler fordelt på 16 almene gymnasier, 5 erhvervsgymnasier, 2 grønlandske gymnasier og 5 VUC'er har 

afdækket i 2014-2015 

GL har tilbudt samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser en gratis afdækning af professionel 

kapital. Det har 27 skoler fordelt på 16 almene gymnasier, 5 erhvervsgymnasier, 2 grønlandske gymnasier 

og 5 VUC'er benyttet sig af. 

 

GL ser afdækning af professionel kapital som et værktøj til at styrke samarbejdet mellem ledelse og 

medarbejdere. Derfor anbefaler GL, at man fx i samarbejdsudvalget drøfter og planlægger arbejdet med at 

afdække skolens professionelle kapital. 



 

Som opfølgning på de deltagende skolers afdækning af den professionelle kapital har GL afholdt 

opfølgningsseminar for ledelsesrepræsentanter, TR, AR m.fl., hvor der blev sat fokus på, hvordan skolerne 

kan arbejde videre med resultaterne. Seminaret var et endagsseminar med arbejdsmiljøforsker Tage 

Søndergård Kristensen, og deltagernes tilbagemeldinger fra seminaret var positive. 

Uddannelse 

Gymnasieuddannelser – danner og uddanner unge, der kan og vil 
GL's hovedbestyrelse udgav i efteråret 2014 debatoplægget "Gymnasieuddannelser – danner og uddanner 

unge, der kan og vil". Det blev udsendt i forbindelse med den tidligere regerings udspil om et 

serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelser. GL's debatoplæg leverede politiske svar på de 

problemstillinger, der blev præsenteret i regeringsudspillet og de efterfølgende forhandlinger om 

serviceeftersynet. Debatoplægget blev umiddelbart efter udsendelsen drøftet på GL's ordinære 

repræsentantskabsmøde i november 2014. 

Med debatoplægget vil GL overordnet: 

• Styrke studieforberedelse, faglighed og almendannelse 

• Fremme lige muligheder og optimale udfordringer for alle elever 

• Øge samarbejde på tværs af uddannelsesniveauer og omverdenen. 

Særlige fokuspunkter i oplægget og de politiske forhandlinger i foråret 2015 blev spørgsmålene om 

karakterkrav til gymnasierne og det udbudte antal studieretninger. 

GL mener, at alle, der kan og vil yde en indsats for at gennemføre en gymnasial uddannelse, skal have 

muligheden for at gøre det på gymnasieuddannelser med styrkede og tydelige studieretningsprofiler. Det 

er afgørende for GL, at adgangen til gymnasieuddannelserne ikke har en social slagside. 

Undervisningsministeriets beregninger viser, at karakterkrav rammer gymnasiefremmede unge langt 

hårdere end andre unge. 

Forhandlingerne om serviceeftersynet brød sammen i foråret 2015, men GL fortsætter arbejdet for at 

fremme debatoplæggets synspunkter. 

Hf åbner muligheder for mennesker og lukker huller i uddannelsessystemet 
GL's hovedbestyrelse udgav samtidig med oplægget om gymnasieuddannelserne et særskilt debatoplæg 

om hf. Her gav GL svar på særlige problemstillinger for hf og bud på,  hvordan det er muligt at skabe en 

endnu bedre hf-uddannelse. Debatoplægget om hf blev i lighed med oplægget om gymnasieuddannelserne 

sendt ud til medlemmer og interessenter. 

Hf løfter en vigtig opgave og giver unge og unge voksne mulighed for at tage en uddannelse, der er 

adgangsgivende til videregående uddannelse. Blandt hf'erne er der mange, der af den ene eller anden årsag 

ikke har taget den direkte uddannelsesvej. Hf tilbyder et særligt læringsmiljø med en tilgang til fagligheden, 

der er mere konkret og anvendelsesorienteret, og som tager udgangspunkt i den enkelte kursists 

forudsætninger. Det er vigtigt, at hf fortsat udbydes både som toårigt hf og som enkeltfag. 

Hf har oplevet en tilstrømning af kursister, især blandt de yngre. Det 2-årige hf, udbudt på stx-skoler, er i 

dag en ungdomsuddannelse, men med en bredere aldersprofil end på stx. Hf udbudt på VUC som enkeltfag 

eller 2-årig hf har en ældre målgruppe. 



 

I dag begynder godt halvdelen af hf-studenterne på en mellemlang videregående uddannelse, mens ca. 20 

% begynder på en lang videregående uddannelse. Omkring 11 % går i gang med en kort videregående 

uddannelse, og 13 % på en erhvervsuddannelse. Se debatoplægget om hf. 

Regeringens hf-udvalg: Anbefalinger fra sektoren om hf 
Ved forhandlingerne om serviceeftersynet af de gymnasiale uddannelser nedsatte Undervisningsministeriet 

i december 2014 et hf-udvalg, der skulle udarbejde forslag til fremtidssikring af hf-uddannelsen. Hf-

udvalget blev nedsat med repræsentanter for sektoren. GL har deltaget i Hf-udvalget ved Lars Krogh 

Petersen, formand for GL's VUC-udvalg. 

Ud over at fremtidssikre hf-uddannelsen har udvalget haft til opgave at vurdere, hvordan snitfladerne til de 

treårige gymnasiale uddannelser kan gøres mere klare, og hvordan uddannelsens indhold og struktur kan 

styrkes. 

Det fremgår af Hf-udvalgets anbefalinger, at "muligheden for optagelse på baggrund af optagelsesprøve, 

personlig samtale og uddannelsesparathedsvurdering bør spille en større rolle på hf i forhold til de øvrige 

gymnasiale uddannelser. Det skyldes dels, at mange hf-kursister ikke kommer direkte fra 10. klasse, og at 

karaktererne fra folkeskolens afgangsprøve dermed kan afspejle et fagligt niveau, som siden er forbedret, 

dels at hf's særlige profil netop indbefatter uddannelsens rummelighed og evne til at løfte kursisterne". 

GL støtter Hf-udvalgets anbefalinger med fokus på disse tiltag: 

• Der bør være mulighed for faste fagpakker målrettet videregående uddannelser 

• Der bør være vinteroptag på hf 

• Hf-uddannelsen skal styrkes fagligt 

• Kursisterne skal have krav på løbende feedback, herunder en angivelse af fagligt standpunkt 

• Fagene på hf skal være mere anvendelsesorienterede og udvikle kursisternes studiekompetencer  

Folketingsvalget 2015 
Forud for valget til Folketinget havde GL planlagt en række spørgsmål om uddannelsespolitik, som 

eventuelt kunne blive bragt i spil på de debatmøder, der traditionelt afvikles på gymnasierne med lokale 

folketingskandidater.  Valgets afholdelse 18. juni betød, at der ikke blev afholdt valgmøder for eleverne på 

gymnasierne. I stedet tog Gymnasieskolen tråden op og udfordrede uddannelsesordførerne med spørgsmål 

op til valget. 

GL's uddannelsespris 2014 
Lærerne på Viborg Gymnasium og HF modtog GL's uddannelsespris 2014 på 50.000 kr. Prismodtagerne har 

arbejdet med et mindset-projekt, der har fremmet en læringskultur frem for en performance-kultur med 

ensidigt fokus på elevernes karakterer. Projektets hensigt var at styrke elevernes fokus på læringsproces og 

feedback og derigennem indfri deres fulde potentialer.  Fokus i projektet var elevernes arbejdsindsats, 

deres evne til at overvinde modstand og villighed til at modtage feedback fra undervisere og 

medstuderende. Mottoet i projektet lød: "Vil du hellere se god ud på den korte bane end at blive bedre på 

den lange?" Projektet blev initieret på baggrund af lærernes ønske om at arbejde med elevernes 

motivation. 

ovedbestyrelsen besluttede i juni 2015 at gøre formålet med prisen bredere. Prisen skal i højere grad 

præsentere udviklingsprojekter fra forskellige områder i gymnasieskolen. Opmærksomheden bliver rettet 

https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/HF-debatopl%C3%A6g%20november%202014.pdf


mod projekter, der gør en indsats for at forhøje kvaliteten af de gymnasiale uddannelser og initiativer, der 

styrker lærernes arbejdsglæde og fokuserer på arbejdsmiljø, samarbejde, dialog, læring og kvalitet. 

Skoleudvikling i praksis 
Undervisningsministeriets initiativ "Skoleudvikling i praksis" (SIP) havde fokus på at skabe dialog på 

skolerne mellem ledelsen og lærerne om, hvordan skolerne kan styrke elevernes læring. 

Undervisningsministeriet tildelte GL-E administrationsopgaven med at afvikle kurserne. Fire gange i løbet af 

året deltog 1000 lærere og ledere fordelt på 8 forskellige kursussteder i SIP-aktiviteterne. Den afsluttende 

evaluering viste, at SIP fik betydning for, at en stor del af skolerne gik i gang med at søsætte nye initiativer 

til fremme af elevernes læring. 49 % af tillidsrepræsentanterne og 49 % af ledelsesrepræsentanterne 

vurderer, at SIP har styrket samarbejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. 

Undervisningsministeriet søger at gennemføre et SIP 2 i efteråret 2015 og foråret 2016. Denne gang med 

fokus på dialogen mellem ledelse og lærere om, hvordan ledelsen kan styrke det faglige miljø i de enkelte 

fag. Læs mere om SIP, og se kursusmaterialer. 

Samarbejde med de faglige foreninger – seminar for bestyrelsesmedlemmer 
Sammen med de faglige foreninger arrangerede GL  et heldagsseminar for bestyrelsesmedlemmer i  de 

faglige foreninger med fokus på faglighed og udvikling af gymnasiet. På seminaret debatterede Mathilde 

Winther, fmd. DGS, rektor Poul Erik Madsen fra Fredericia Gymnasium og GL's formand Annette Nordstrøm 

Hansen det bebudede serviceeftersyn af gymnasiereformen.  Temaerne i debatten omhandlede bl.a. 

regeringens udspil om flere undervisningstimer, omlagt skriftlighed og eksamen. 

Derefter gik deltagerne i workshops og drøftede aspekter af de faglige foreningers arbejde, bl.a. om 

udvikling af efteruddannelse og arbejdet med at udgive medlemsblade både elektronisk og på papir. 

Seminaret blev afsluttet af ph.d og adjunkt Thomas Albrechtsen med et oplæg om samarbejde og 

videndeling i faggrupper og faglige netværk. 

Institutioner og økonomi 
Finansloven for 2015 

Finansloven for 2015 indeholdt tre vigtige tiltag på det gymnasiale område. Pædagogikumtaxameteret blev 

endelig fuldt finansieret. Udkantstilskuddene blev styrket, og det længe ventede sociale taxameter blev 

indført med virkning fra i år. GL har arbejdet for at få indført et socialt taxameter, men  ønsker, at det får en 

udformning, der bedre end det indførte sikrer, at taxameteret anvendes direkte til gavn for målgruppen. 

Derudover vil GL også have det sociale taxameter til at gælde for enkeltfag. 

Den planlagte besparelse for gymnasieuddannelserne generelt - omstillingsreserven på 2 pct. - blev  skudt 

til hjørne, men med  omlægningen af pædagogikumtaxameteret og indførelsen af det sociale taxameter 

blev undervisningstaxameteret beskåret. 

Omprioriteringsbidraget – forslag til næste års økonomi 
Regeringsskiftet i juni betød, at den tidligere omstillingsreserve blev ændret til et omprioriteringsbidrag. 

Konsekvensen er, at besparelser hentet på uddannelsesområdet ikke som tidligere nødvendigvis føres 

tilbage til prioriterede mål i uddannelserne. GL har målrettet og offensivt bekæmpet regeringens planer 

med omprioriteringsbidraget i medier og i en række møder med politikere og samarbejdspartnere, og  GL 

fortsætter arbejdet for at modgå besparelserne på uddannelsesområderne, der samlet er planlagt til at 

udgøre 2 pct. hvert år de næste fire år.    



Taxameter – ligeværdigt, retfærdigt og socialt 
GL arbejder for et taxametersystem, der er ligeværdigt, retfærdigt og socialt. Taxametrene skal dække 

omkostningerne ved den pågældende uddannelse, hvilket ikke er tilfældet i dag. Mere konkret betyder det, 

at GL arbejder for følgende fire indsatser i forhold til taxametrene: 

1. Undervisningstaxameteret på hhx skal løftes, så den uforklarlige underfinansiering udjævnes 

2. Der skal indføres et klassetaxameter, fordi skolens primære undervisningsomkostninger er bundet 

til klasserne  

3. Undervisningsresurserne skal anvendes i undervisningen til gavn for eleverne. Mange institutioner 

anvender i dag resurser tildelt gymnasial undervisning på andet end undervisning 

4. Socialt taxameter skal anvendes til at støtte udsatte elevgrupper. Socialt taxameter skal også gives 

til gymnasiale enkeltfag. Socialt taxameter tildeles i forhold til antal udsatte elever. 

Skolernes regnskaber 
GL har fokus på skolernes økonomi, både overordnet, i det enkelte netværk og for den enkelte skole. De 

seneste års regnskaber viser, at der er stor spredning i skolernes resultater. Der er en mindre andel af 

skoler, der står for en stor andel af overskuddet. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at et overskud i 

sig selv ikke siger noget om, hvor presset den enkelte skole er resursemæssigt. Et overskud er på mange 

skoler en måde at spare penge op til vedligeholdelse og investeringer. 

 I regnskabssammenhæng ser GL på, hvor stor en andel af de tildelte resurser til gymnasial undervisning, 

skolerne reelt anvender til undervisning. I 2013 viser GL's undersøgelse igen, at langt fra alle resurser 

bruges til formålet. For erhvervsskoler og almene gymnasier og hf-kurser bliver der i gennemsnit anvendt 

94 pct. til undervisning, mens VUC anvender 91 pct. af de tildelte undervisningsmidler på undervisning.  

Under tallene gemmer der sig store udsving mellem skolerne. GL´s taxameterpolitik fastslår, at 

undervisningsresurserne skal anvendes til undervisningen, som minimum sikret gennem ministeriet tilsyn. 

GL ønsker desuden større åbenhed om den måde, gymnasierne anvender tilskuddene på. 

Klassestørrelser 
GL støttede indførelsen af det fleksible klasseloft i 2012. GL følger udviklingen og spredningen i klasseloftet, 

som er et af problemerne ved, at loftet er fleksibelt. Årligt indsamler GL oplysninger om klassestørrelserne 

ved studiestart på de gymnasiale uddannelser. De seneste oplysninger viser, at landsgennemsnittet er 

faldet væsentligt og ligger stabilt på 28 elever for alle de gymnasiale uddannelser. Forligspartierne bag 

indførelsen af klasseloftet har aftalt, at det skal evalueres senest i indeværende skoleår. GL har derfor 

besluttet at lave en undersøgelse om klasseloftets betydning blandt medlemmerne. Desuden indsamler GL 

oplysninger om klassestørrelser for alle klassetrin i klasseundersøgelsen for 2015. Oplysningerne indgår  

som baggrund for vurderingen af den kommende nationale evaluering af klasseloftet, men de bruges også i 

forbindelse med GL's  beskæftigelsesundersøgelse og analyser af skoleregnskaber. 

Udviklingen i klassestørrelser: 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stx 

(offentligt) 

28,1 28,5 28,9 28,9 29,3 27,6 27,8 27,5 



Hf 27,7 28,5 29,4 29,4 29,6 27,8 27,8 27,5 

Hhx 29,7 29,7 29,8 30,3 30,1 27,7 27,6 27,6 

Htx 26,0 26,9 27,0 27,4 28,0 26,1 25,4 26,6 

 

Fokus på medarbejderrepræsentanten – bestyrelsesseminar 
GL har i 2015 afviklet et velbesøgt seminar for vores medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne. 80 

personer var mødt op for at udveksle erfaringer og høre Christian Nissen fortælle om, hvorfor over 70 pct. 

af bestyrelsernes strategiplaner aldrig bliver ført ud i livet. GL afholder løbende kurser for nye TR om 

bestyrelsesarbejdet og økonomi. En gang årligt afholdes et bestyrelsesseminar for alle 

medarbejderrepræsentanter. Næste gang er den 10 marts 2016. Her stilles skarpt på, hvorfor 

medarbejderrepræsentanten er en uundværlig del af bestyrelsesarbejdet. 

Om GL 

GL 125 år 
GL markerede foreningens 125 års jubilæum ved en stor jubilæumskonference for 500 mennesker i 

Øksnehallen i København 21. april 2015. Oplægsholderne talte blandt andre daværende 

undervisningsminister Christine Antorini, professorerne Dennis Shirley, Lynch School of Education, Andy 

Hargreaves, Boston College og en række danske oplægsholdere. 

Ud over konferencen i København tilbød GL støtte til lokale jubilæumsarrangementer. 

Ændringer af GL's love 
GL's medlemmer har ved urafstemning i foråret 2015 besluttet at ændre GL's love og GL's 

reservefondsvedtægter. De vedtagne ændringer betyder bl.a., at hovedbestyrelsen vælges for 3 år ad 

gangen i stedet for 2 år, at GL's forretningsudvalg udgøres af formandskabet, og at kontingentniveauer 

fastlægges i forhold til ugentlige arbejdstimer, som passer bedre med den gældende overenskomst. Den 

eneste ændring, der ikke blev vedtaget, var en begrænsning af formandens valgperiode. 

Folkemødet 2015 
For tredje år i træk deltog GL på Folkemødet i Allinge, der løb fra 11.-14. juni. I år var GL med til at 

arrangere tre debatter. Sammen med Politiken, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler-Lederne 

arrangerede vi debatten "Kan jeg bruge min hue?", der tiltrak ca. 200 deltagere på Gæstgiverens scene. 

Derudover var GL medarrangør af to debatter sammen med de øvrige organisationer i DUS - Danske 

Underviserorganisationers Samråd.  I den første kastede DUS og Norden i Fokus lys over, hvordan 

uddannelserne kan dæmme op for radikalisering og ekstremisme i ungdomsmiljøer. Blandt oplægsholderne 

var den norske professor Lars Løvlie, der har skrevet om tragedien i Oslo og på Utøya. Ca. 65 deltagere 

fyldte op i Nordens telt. 

I det andet arrangement satte DUS fokus på sårbare børn og unge i uddannelserne. Blandt oplægsholderne 

var tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, protektor for foreningen Det Sociale Netværk, og 

journalist Martin Krasnik styrede ordet under debatten, som samlede ca. 75 deltagere i DUS-teltet. 



 

Derudover deltog GL's delegation i en lang række debatter og arrangementer og havde desuden fast base i 

Akademikernes Hus på folkemødet. 

GL's regnskab 2014-15 
De samlede indtægter var på 65,6 mio. kr. og kommer hovedsagligt fra medlemskontingenter og tilskud fra 

reservefonden. De samlede ordinære udgifter fordeler sig således: 

 

Regnskabet for skoleåret 2014/2015 giver efter skat og ekstraordinære udgifter et overskud på 2.998 i mio. 

kr. 

 

Hovedforklaringen på årets overskud er større kontingentindtægter end budgetteret, idet der har været 

medlemsfremgang, mens vi havde budgetteret med tilbagegang som følge af mindre ungdomsårgange. Der 

er ligeledes et mindre forbrug på de afsatte midler til Jubilæumskonferencen på 825.000kr. 

 



Årets overskud på 2.998 mio. kr. overføres til egenkapitalen, der herefter er på 29.004 mio. kr. 

 

TR-uddannelse og TR-seminar 
Der er et større generationsskifte i gang blandt GL's tillidsrepræsentanter, og igen i skoleåret 2014/2015 

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

moduler, hver af tre dage. 

I marts 2015 gennemførte GL i forbindelse med Repræsentantskabet et TR-seminar over tre dage. På 

seminaret havde alle tillidsrepræsentanter og -suppleanter mulighed for at deltage: Som en del af 

arrangementet kunne man deltage i netværksmøder, VUC-årsmøde, TR-kursus for private og områdemøde 

for erhvervsgymnasier. 

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

GL's kommunikation 
GL kommunikerer på en række platforme med de overordnede formål at virke for attraktive løn- og 

ansættelsesvilkår for medlemmerne og sikre rammer, der fastholder og udvikler gymnasieuddannelser med 

høj faglig kvalitet. 

Internt henvender GL sig løbende med trykte og elektroniske nyhedsbreve til medlemmer og særskilt til 

tillidsrepræsentanter. Desuden kommunikerer GL på de sociale medier Facebook, hvor GL deler siden 

"Gymnasielærer"  med Gymnasieskolen, og på Twitter med "Gymnasielærerne" @Gymlaererne.  Derudover 

optræder GL's formand ofte med debatindlæg i landsdækkende medier på tryk og i radio- og tv-

udsendelser og på Twitter med kontoen @GLformand. 

GL er i løbende proces med at udvikle og styrke det kommunikative og strategiske samspil mellem de 

forskellige platforme. 

Kampagner 

Brug hovedet – det gør vi i gymnasiet 
I november 2014 søsatte hovedbestyrelsen en kampagne om gymnasieuddannelserne med titlen "Brug 

hovedet – det gør vi i gymnasiet". 

Kampagnen byggede på, at gymnasieuddannelserne langt hen ad vejen er en succes, og at GL mener, at 

gymnasieuddannelserne skal være for dem, der er motiverede, og som er indstillet på at yde en indsats. 

Kampagnen havde fokus på eleverne og tog udgangspunkt i profilerne stx, hf, hhx og htx. 

Kampagnen kørte på flere forskellige platforme: Annoncer i de store dagblade, ejerskab på annoncer på 

netavisudgaverne og mobiludgaverne. 

Kampagnens centrale element var et kampagnesite med voxpop-film med elever fra de forskellige 

gymnasieuddannelser, en quiz med spørgsmål formuleret af lærere og elever, en film med seks personer, 

der udtaler sig om, hvad man skal bruge hovedet til i morgendagen samt en animatrix med facts om 

gymnasieuddannelserne. 

Kampagnen blev igangsat digitalt med ejerskabsannoncer på nyhedssites, topbanner og blev delt via sociale 

medier som Facebook og Instagram. På Facebook blev quizzen annonceret. Instagram blev anvendt til at 

uploade billeder på #vibrugerhovedet. For at aktivere flest mulige til at uploade billeder blev der udloddet 

en præmie, som var et foredrag med hjerneforsker Peter Lund-Madsen for hele skolen og en Iphone til 



personen, der tog vinderbilledet. Vinderen blev et medlem på Maribo Gymnasium, som får besøg af Peter 

Lund-Madsen. 

Annonce i valgkampen 
GL indrykkede en annonce i Politiken og Jyllands-Posten op til folketingsvalget 18. juni. Annoncen satte 

fokus på Folketingets ansvar for, at der også i fremtiden skal være fokus på uddannelse, og at der er brug 

for de elever, der kan og vil yde en indsats for at gennemføre en gymnasieuddannelse. 

Annonceoverskriften lød: "Om 5 år mangler Danmark 109.000 med en videregående uddannelse". 

Annonce mod besparelser på uddannelse 
I slutningen af august bekendtgjorde uddannelsesminister Esben Lunde Larsen og undervisningsminister 

Ellen Trane Nørby regeringens besparelser på uddannelsesområdet, der er anslået til 8,7 mia. kr. over de 

næste fire år. Besparelserne foregår efter grønthøstermodellen, hvor alle uddannelsesområder skal spare 2 

pct. om året de næste fire år. 

GL valgte som modsvar at indrykke en annonce i Politiken og Jyllands-Posten under overskriften "Giv dem 

skolepengene tilbage". Budskabet fra GL var at understrege, at besparelserne vil forringe uddannelserne , 

og det har hverken de unge eller samfundet råd til. 

Endvidere har formanden haft en lang række debatindlæg i medierne – alene og sammen med øvrige 

interessenter i sektoren – for at præcisere, hvad yderligere besparelser på gymnasieuddannelserne vil få af 

konsekvenser. 

Gymnasieskolen 
Gymnasieskolen har i det forløbne år arbejdet på en fortsat integration af medieplatformene og har i 

samme forbindelse været igennem en proces, der har haft til formål at justere indholdet og fordelingen af 

det i mere strategisk henseende, både rent journalistisk i forhold til produkterne og i forhold til at 

understøtte GL's arbejde med medlemmernes interessevaretagelse. 

Læserne – dvs. medlemmerne – har efter OK13 befundet sig i en anderledes situation, og nogle gav sidste 

år udtryk for, at de ikke følte deres problemer/frustrationer tilstrækkeligt afspejlet i Gymnasieskolen. 

Redaktionen har derfor gennem blandt andet diverse undersøgelser, webdata og netværksmøder forsøgt at 

danne sig et mere nuanceret billede af, hvad medlemmerne egentlig forventer, og hvilke genrer og typer af 

historier de foretrækker. Det er en proces, der fortsætter med flere netværksmøder i løbet af efteråret. 

I første omgang er det synlige resultat en mindre relancering af det trykte blad, som også på indholdssiden 

har fået en justering. Det visuelle udtryk er overført til det ugentlige nyhedsbrev, og snart vil 

gymnasieskolen.dk følge efter. 

Der er redaktionelt desuden det seneste år i højere grad også arbejdet på de sociale platforme – den delte 

facebookside gymnasielærer samt twitter. 

Der er desuden fortsat annoncefremgang på både digitale og trykte platforme. 

TR's nye rolle – den organiserende fagforening 
TR's rolle er med OK13 væsentligt ændret ved bortfaldet af aftaleretten på lærernes arbejdstid. Det 

betyder, at der på langt de fleste skoler ikke længere bliver aftalt akkorder for lærernes arbejde. Dette 



forhold og generelle tendenser til en højere grad af decentralisering medfører et stigende behov for gode 

lokale løsninger. 

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 i 

fremtiden 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. 

GL-E – øget aktivitet på de skolebaserede kurser 
GL-E planlægger og udbyder efteruddannelsestilbud til gymnasielærere. Mulighed for efteruddannelse og 

kompetenceudvikling er centrale faktorer i arbejdet for fortsat at udvikle attraktive gymnasiale 

arbejdspladser. Samtidig skaber nye elev- og kursistgrupper, ændrede krav til elev- og kursistkompetencer 

og ny viden om virkningsfuld undervisning nye krav til lærernes kompetencer. 

I skoleåret 2014/2015 var ca. 3000 GL-medlemmer på  efteruddannelse i GL-regi. Hertil kommer de mange, 

der arrangerer skolebaseret efteruddannelse med GL-E´s samarbejdspartnere. Mere end halvdelen af GL-E -

efteruddannelsesaktiviteten bestilles for nuværende som skolebaserede kurser. Dvs. kurser, som afholdes 

lokalt og med indhold, der kan skræddersys til den enkelte skoles eller lærergruppes ønsker og behov. 

Efterspørgsel på kurser i at give respons på elevernes skriftlige arbejder er stigende. Det samme er 

efterspørgslen på kurser i at formulere læringsmål og give og modtage feedback på læring. 


