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Forståelsespapir om arbejdsmiljø på erhvervsgymnasierne 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har med til-

fredshed noteret, at med finansloven 2020 bliver det årlige omprioriteringsbidrag på to procent på uddannelses-

området sløjfet. Nedskæringerne har haft store konsekvenser på skolerne – også i forhold til lærerens arbejds-

miljø. Vi står nu på erhvervsgymnasierne overfor en mere forudsigelig økonomisk situation. Det betyder, at der – 

på trods af de fortsatte effekter af nedskæringerne – er mere ro om skolernes økonomi og et nyt grundlag for at 

afsøge mulighederne for samarbejder. Samarbejder om at udvikle lærerrollen til fremtidens krav under hensynta-

gen til lærerens arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser. DEG-L og GL er enige om, at et velfungerende lokalt samar-

bejde er afgørende for skolernes udvikling, og at hverken lærere eller ledere alene kan løse de udfordringer, sko-

lerne står overfor. DEG-L og GL vil fortsat arbejde for at få ressourcer tilbage til sektoren.  

Elevernes dannelse og uddannelse af høj kvalitet er afgørende for både lærere og ledere på erhvervsgymnasierne 

og hænger uløseligt sammen med lærernes arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser. DEG-L og GL er derfor enige om, 

at der også i fremtiden skal være fokus på arbejdsmiljø og kvalitet i varetagelsen af vores kerneopgaver. Og at vi 

på begge sider af bordet skal opprioritere dialogen og samarbejdet herom.  

Samtidig kan der selvfølgelig være interesseforskelle eller forskellige prioriteringer parterne imellem. Vores fælles 

holdning er, at et samarbejde om udvikling af skolerne forudsætter et fundament af gensidig tillid mellem ledelse 

og medarbejdere, hvor åbenhed, ligeværdighed og partnerskab er centrale værdier. Et konstruktivt samarbejde 

balancerer hensyn til udvikling af lærerrollen, arbejdsmiljøet- og arbejdsbetingelserne, økonomiske rammer og 

kvalitet gennem åben dialog mellem legitime partnere. Det kræver blandt andet transparens i planlægningen af 

arbejdsopgaverne på skolerne samt en gensidig forventningsafstemning om, hvordan begge parter kan nærme sig 

hinanden i et frugtbart samarbejde ud fra de ønsker, man hver især måtte bringe til bordet. 

DEG-L og GL ønsker med dette brev at stimulere den lokale samtale. Vi ønsker at opfordre til, at medarbejdere, 

tillidsrepræsentanter og ledere på skolerne sætter sig sammen og indgår i dialog om, hvilke ønsker til forbedrin-

ger af arbejdsmiljøet og udviklingen af undervisningen parterne måtte have. Og ud fra hvordan det kan lade sig 

gøre at møde hinanden under de givne rammer – måske i en bedre udnyttelse af de muligheder, som reelt forelig-

ger, end man hidtil har ønsket eller formået. De nødvendige lokale løsninger på krydspresset mellem høje kvalita-

tive og kvantitative krav til uddannelserne og en presset økonomi er vanskelige at finde, og kan kun findes i et 

konstruktivt samarbejde. Bakket op af samarbejde centralt. 

Derfor vil DEG-L og GL på forårets møder i organisationerne – hhv. områdemøde for tillidsrepræsentanter på er-

hvervsgymnasierne i marts og på DEG-L’s ledermøde i april - tage dialogen om at skabe de bedst mulige arbejds-

pladser under de givne rammer med hinanden og med tillidsrepræsentanter og ledere på erhvervsgymnasierne.  
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