
Vedtægter for GL’s pædagogiske samarbejdsudvalg (PS) 
 

Under henvisning til GL’s love § 19 fastsættes følgende vedtægter for Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS) 

§ 1. Det er udvalgets opgave at drøfte og behandle faglige, pædagogiske og efteruddannelsesmæssige spørgsmål, der 

vedrører undervisning på det gymnasiale plan, og som ønskes taget op af samarbejdsudvalget eller GL. Udvalget skal 

virke for tværfagligt samarbejde samt drøfte spørgsmål om undervisningens indhold og metoder, skolernes samlinger, 

udstyr og indretning samt behandle trivsel på skolerne. 

§ 2. Udvalget er rådgivende over for GL i sager af betydning for fagrækken på de gymnasiale uddannelser og i sager, 

hvor ét fag er til debat på en måde, der har perspektiver ud over det enkelte fag. For at sikre denne rådgivende 

funktion er de tilsluttede faglige foreninger og GL gensidigt forpligtede til at informere hinanden om behandlingen af 

sådanne sager. 

Stk. 2. På de områder hvor der efter stk. 1 er behov for at informere eller at høre udvalget, kan GL rejse sager over for 

udvalgets forretningsudvalg (PSFU), der mellem udvalgets møder varetager kontakten til GL. 

Stk. 3. PSFU skal orienteres om sager, som GL rejser over for de faglige foreninger. 

§ 3. Udvalget består af en repræsentant fra hver af de tilsluttede faglige foreningers bestyrelser og fem 

repræsentanter for det af GL’s hovedbestyrelse nedsatte uddannelsesudvalg. Medlemmerne vælges af de respektive 

foreningers bestyrelser. Et medlem, der udtræder af sin bestyrelse, udtræder også af PS. 

§ 4. De øvrige medlemmer af GL’s hovedbestyrelse og Gymnasieskolen’s redaktion kan uden stemmeret deltage i 

samarbejdsudvalgets møder. 

§ 5. På sit første møde i årene med lige årstal vælger udvalget en formand blandt dets medlemmer. Genvalg kan finde 

sted, dog højst for en periode. Såfremt formanden er repræsentant for en faglig forening, udpeger denne en ny 

repræsentant til samarbejdsudvalget. 

§ 6. Samarbejdsudvalget nedsætter samtidigt et forretningsudvalg bestående af formanden, 3 medlemmer valgt af og 

blandt de tilsluttede foreningers repræsentanter og et medlem valgt af GL’s hovedbestyrelse blandt dennes 

medlemmer af samarbejdsudvalget. 

§ 7. Forretningsudvalget, PSFU, tilrettelægger arbejdet i samarbejdsudvalget og varetager ledelsen mellem udvalgets 

møder, herunder kontakten til GL. 

§ 8. En faglig forening inden for gymnasieskolernes og/eller HF’s fagrække og som omfatter gymnasieskolens og/eller 

HF’s lærere, kan tiltræde udvalget. Andre interesserede foreninger kan optages efter samarbejdsudvalgets skøn og 

efter godkendelse i GL. Det er en forudsætning for medlemskab af samarbejdsudvalget, at den faglige 

forenings/fraktionens vedtægter er i overensstemmelse med GL’s formål. 

§ 9. Sekretariatsfunktionen varetages af GL. 


