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Kære Pernille Rosenkrantz-Theil
Vi har I Gymnasieskolernes lærerforening i længere tid kæmpet for en ordentlig elevfordeling, der skal sikre
uddannelsesudbuddet og en mere balanceret elevsammensætning på den enkelte skole. Derfor støtter vi
også op om aftalen om Den Koordinerende Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Der er dog en
række problemstillinger vi gerne vil gøre opmærksom på.
Modellens konsekvenser for beskæftigelsen
Vi har tidligere fået lovning på, at der bliver taget hånd om de lærere, der kommer i klemme på grund af
elevfordelingsaftalen. Vi anbefaler konkrete aftaler, som man fx kender fra virksomhedsoverdragelse, udflytning af statslige aftaler, udlån eller lignende – der bør også tænkes i tilbud om outplacementforløb i stil
med dem, der blev udarbejdet i forbindelse med de store udflytninger af offentlige arbejdspladser for 4-5
år siden. Vi ser frem til at drøfte disse tiltag med jer.

Sammensætningen af zoner
GL er bekymret for at den foreslåede zoneopdeling ikke vil løse problemet med skæv elevsammensætning
alle steder. Vi opfordrer til, at der zonen for Vesteregnen udvides med flere kommuner/skoler.
Det er vigtigt, at fordelingszonerne sammensættes, så der sker en mærkbar forskel for de skoler, der har en
særlig skæv elevsammensætning. Der bør i sammensætningen også tages særlig højde for mellemregionale
problemstillinger – og så bør sammensætningen af zoner afspejle skolernes naturlige optageområder.
Skoler uden optag næste skoleår
En del af skolerne bliver ikke tilstrækkeligt økonomisk kompenseret i forhold til antallet af klasser, som de
har optaget dette skoleår fordi kompensationen er opgjort på baggrund af optaget for sidste år. Vi opfordrer derfor forligspartierne til at genoptage dialogen om den økonomiske kompensation – og opjustere
kompensationen til Århus Gymnasium, Tilst og Viby gymnasium hf, så de som lovet kan undgå afskedigelser
for de kommende skoleår.
Vi opfordrer til at optaget på de skoler, der kun delvist har stop for gymnasialt optag, følges tæt idet at enkelte af skolerne har udtrykt bekymring for at disse elever også vil blive væk. Desuden ser enkelte af skolerne at deres nuværende elever i langt højere grad end tidligere skifter til de omkringliggende skoler. I det
omfang optaget og elevantal falder yderligere for det kommende skoleår, opfordrer vi jer til at kompensere
skolerne yderligere.
Der er fortsat ikke klarhed over processen og for skolernes handlingsplan, samt hvilke muligheder skolerne
har for at anvende de ekstra ressourcer. Det er væsentligt for os at understrege, at skolerne har været meget økonomisk pressede i en årrække, hvilket har givet vanskelige arbejdsvilkår. Derfor bør der også være
mulighed for at anvende ressourcer til at styrke arbejdsmiljøet. Vi opfordrer til, at der kommer klarhed
over proces og krav til skolerne så hurtigt som muligt og at der kommer så få bindinger på anvendelsen som
muligt.

Finansiering
Det virker som endnu en besparelse, at det administrative system skal finansieres af undervisningsmidlerne
til de gymnasiale uddannelser. Vi opfordrer til, at forligspartierne arbejder for, at skolerne bliver kompenseret for besparelsen.
De private udbydere
Vi har taget til efterretning, at aftalen pålægger de private udbydere i fordelingszonerne et loft, hvor loftet
beregnes med udgangspunkt i det år med højeste optag de seneste 3 år. Dog har to skoler udvidet deres
kapacitet i indeværende skoleår – blandt andet på grund af lukningen af Johannesskolens gymnasieafdeling. Vi håber, I vil genoverveje lofterne, så optag for indeværende skoleår medtages.

Med venlig hilsen

Tomas Kepler
Formand for GL

2/3

Et lignende brev er også sendt til forligspartierne bag elevfordelingsaftalen
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