
 

 
Vesterbrogade 16 · DK- 1620 København V 

Tel. +45 3329 0900 · Fax: +45 3329 0901 

E-mail: gl@gl.org · www.gl.org 
  

 

 

www.gl.org 

28. januar 2016 

 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
 

 

Kære Ellen Trane Nørby, 
Jeg skriver til dig, fordi jeg er bekymret for kvaliteten i undervisningen på de danske gymnasier. Vi oplever i 
øjeblikket, at en række skoler reducerer antallet af lærere til at varetage den gymnasiale undervisning på 
en måde, der ikke svarer til dine udmeldinger. Du har, bl.a. på det møde du, Danske Gymnasier og GL havde 
den 6. november 2015 og i medierne, anført, at besparelser skulle kunne findes andre steder end ved at 
skære i lærerstaben, så elevernes læring berøres mindst muligt. 

Desværre er det ikke det, vi oplever på en række gymnasier. Allerede en måned inde i budgetåret 2016 kan 
vi konstatere, at ca. 100 gymnasielærere er blevet afskediget med fratrædelse til sommer, en række lærere 
er varslet ned i tid, og årsvikarer får ikke forlænget deres ansættelse. Endvidere går en række lærere på 
pension for at hindre, at kolleger bliver afskediget. Der vil således være langt færre lærere til at varetage 
den gymnasiale undervisning efter sommerferien. Nogle skoler ved, at de vil få færre klasser til sommer, 
men det er langt fra denne elevnedgang, som kan forklare de færre lærere. 

Det er min opfattelse, at en række skoler ikke agerer, som du som ansvarlig minister har meldt ud. Disse 
skoler afprøver ikke alle andre muligheder (fx jf. Qvartz-rapporten), før de fjerner lærerårsværk, og jeg fryg-
ter, at det alene er toppen af isbjerget, vi har set. Skolernes tillidsrepræsentanter melder ind, at de forven-
ter, at der vil blive endnu færre lærere til at undervise eleverne.  

Nogle skoler har en god proces, hvor ledelsen grundigt gennemgår skolens økonomi, og flere steder inddra-
ger man lærerne i denne proces. Men der er også skoler, hvor man fortsat budgetterer med overskud. De 
mest almindelige forklaringer, vi hører, er, at man vil spare op til en ukendt fremtid, at man vil bygge, eller 
at bestyrelsen finder, at skolen skal drives som en virksomhed med overskud. 

Dette er vigtigt, også fordi EUD-forliget i 2017 vil betyde yderligere nedskæringer på de almene gymnasier.  
Det vil få uoverstigelige konsekvenser for kvaliteten, hvis skolerne tager hele besparelsen på elevernes un-
dervisning.  

Derfor vil jeg opfordre ministeren til at få skolerne til at dokumentere, at alle andre muligheder er udtømte, 
før der afskediges lærere, så elevernes undervisning rammes mindst muligt af besparelserne, og at ministe-
ren præciserer over for skolerne, at tilskud til undervisning skal anvendes til formålet. 

Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen 
Formand for GL 
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