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Danske Gymnasier

Forord
Efter års venten og efter reformer af
både grundskole og på erhvervsuddannelsesområdet kom så 3. juni 2016 aftalen om en reform af de gymnasiale ungdomsuddannelser – en reform, der skal
klæde de unge på til videre uddannelse.
Et bredt politisk flertal med deltagelse
af syv af Folketingets ni partier aftalte
de nye rammer for, hvordan vi fortsat
får fagligt stærke og almendannede unge, som
vil videreuddanne sig til
gavn for samfundet.

Det er ikke nyt
for det almene
gymnasium at skulle
levere studenter,
der er parate til en
voksende digital
og global verden

Efter de seneste bestræbelser på at lande
en reform strandede i
april 2015, har Danske Gymnasier haft et
stærkt fokus på at sikre
en afklaring af gymnasiets fremtid. Foreningens
strategi har været dobbelt. Dels har vi tidligt
meldt ud om vores ønsker til en reform,
herunder ønskerne om mere målrettet
matematik og et mere målrettet hf. Dels
har vi bistået det poliske system med
råd og viden, når det har været påkrævet
i forløbet frem mod en aftale. Danske
Gymnasier kvitterede derfor også positivt for den politiske aftale, da den efter
et intensivt forhandlingsforløb blev præsenteret af de syv partier.
Danske Gymnasier støtter forligskredsens initiativ til at forny og styrke de
gymnasiale uddannelser. Vi deler ambitionen om fortløbende at højne de
gymnasiale uddannelsers faglighed samt
opdatere dannelsesbegrebet, så de unge
bliver klædt godt på til deres videre færd
i uddannelsessystemet og som demo-

kratiske borgere. Vi hilser også ambitionen om et nyt og moderne hf velkommen og glæder os samtidig over, at hf
både fastholder og udvikler sin unikke
rolle i uddannelsessystemet for unge og
voksne.
Det er ikke nyt for det almene gymnasium at skulle levere studenter, der er
parate til en voksende digital og global
verden. Det er heller ikke nyt at skulle
levere studenter, der kan tænke teori og
praksis sammen på en innovativ måde
og kombinere den faglige viden med
evner til at skifte perspektiv og iagttage nye sammenhænge. Ledestjernen for
Danske Gymnasiers bidrag til den efterfølgende udmøntning af forligsteksten i
et lovudkast har derfor været at fastholde studieretningsgymnasiets faglige tilgang, som netop er bygget op om en
faglighed, der har fokus på fagenes fælles ansvar for at nå de faglige mål. Det
enkelte fag bør ikke agere uden sammenhæng med de øvrige fag og uden
sammenhæng med den dannelse, der
er formålet med uddannelsen. Danske
Gymnasier vil også i det kommende arbejde med bekendtgørelser og læreplaner arbejde for samspil mellem fagene
og for at der defineres en forpligtende
ramme for det tværfaglige arbejde. Danske Gymnasier vil gerne kvittere for den
åbne og konstruktive dialog, vi har haft
med både det politiske og det ministerielle system undervejs i hele processen.
På et punkt er vi imidlertid ikke blevet hørt. Det er stærkt beklageligt, at
der ikke tilføres nye penge til sektoren.
Tværtimod reduceres gymnasiernes
samlede statstilskud og 400 mio. kr. af
gymnasiernes eksisterende midler bin-
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des samtidig til efteruddannelse. Hunden fodres med andre ord med sin egen
hale. Vi stiller os stærkt undrende over
for dette, når man samtidig kan konstatere, at finansieringen af den kommende
gymnasiereform overstiger udgifterne
med over 100 mio. kr. i perioden 2016
– 2025. Gymnasiereformen indeholder
finansiering for ca. 100 mio. kr. mere,
end der bliver budgetteret med.
Den manglende finansiering af reformen er specielt kritisk, fordi gymnasie-

skolerne står over for store besparelser
som følge af omprioriteringsbidraget og
reduktionerne i taxametrene som følge
af aftalen om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen.
Kvalitet og uddannelsesfornyelse kræver
ressourcer. I stedet rulles der nu massive besparelser ud over uddannelsessektoren og ikke mindst ud over det almene gymnasium.
Det er stærkt bekymrende.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GYMNASIERNES ØKONOMISKE RAMME FREM MOD 2020
Budget Fremskrivning

Stx

Årselever
Samlet statstilskud i mio. kr.

2016

2017

2018

2019

2020

83.039

83.673

84.251

83.857

83.030

6.801

6.485

6.378

6.266

6.099

-5,4%

-7,6%

-8,8%

-10,3%

14.902

14.768

14.827

14.666

14.703

1.424

1.365

1.343

1.319

1.295

-3,2%

-5,2%

-5,9%

-7,8%

Statstilskud pr. elev, udvikling ift. 2016
2- og 3-årig hf

Årselever
Samlet statstilskud i mio. kr.
Statstilskud pr. elev, udvikling ift. 2016

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Forslag til finanslov 2017, §20.42.02, §20.48.02 og § 20.48.11.
Anm.: Den samlede statstilskud påvirkes af aktivitetsændringer og efteruddannelsesinitiativet. Omprioriteringsbidraget antages at fortsætte med en ny årlig 2% besparelse frem til og med 2020.
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Strategiske
prioriteringer
Danske Gymnasier har som strategisk
mål at sikre et tidssvarende gymnasium
af høj kvalitet og relevans. Et middel hertil er at yde en proaktiv, løsningsfokuseret og synlig interessevaretagelse. Ud fra
dette mål har foreningen igennem 2016
haft et stærkt fokus på at positionere sig
som en aktiv medspiller for politikerne
i bestræbelserne på at fremtidssikre de
gymnasiale ungdomsuddannelser.
Foreningen har sat et højt ambitionsniveau, når det gælder udformningen
af den nye gymnasieuddannelse og har
også på væsentlige punkter været med til
at præge reformudspillet. Det er således
lykkedes at fremtidssikre hf, at få åbnet
op for indførelsen af et mere anvendelsesorienteret matematikfag samt - ikke mindst
- at bevare studieretningsgymnasiet.

Foreningen har
sat et højt ambitionsniveau, når det
gælder udformningen af den nye gymnasieuddannelse

Tidligt ude med
anbefalinger
til en reform

Ved arbejdsårets start
stod det klart, at regeringen i løbet af året ville
komme med et politisk
udspil til ny gymnasiereform. Det stod efter politiske sonderinger også klart, at et adgangskrav var
uomgængeligt, at antallet af studieretninger skulle ned og at frafaldet på hf
afstedkom ønsker om forandringer af
uddannelsen. Foreningen valgte at acceptere dette som grundvilkår og koncentrerede kræfterne om i videst muligt
omfang at kvalificere de politiske mål.
Allerede i årets første måneder tog foreningen følgelig initiativ til at sætte dags-

ordenen. Dels i publikationen ”Anbefalinger til en Gymnasiereform” dels i to
offentlige debatbegivenheder: En åben
høring på Christiansborg om matematikfaget og en konference om fremtidens
hf, sidstnævnte i samarbejde med GL.
I ”Anbefalinger til en gymnasiereform”
formulerede Danske Gymnasier en række ønsker og anbefalinger til den kommende justering af gymnasiet under de
fire overskrifter:
1.
2.
3.
4.

Høj faglighed og fordybelse
Målrettet matematik
Hf – en uddannelse der løfter de
unge fra restgruppe til studerende
Kvalitetsudvikling er et lokalt ledelsesansvar.

Vi kan konstatere, at mange af foreningens anbefalinger har vundet politisk
genklang både i regeringens reform
udspil og i den politiske aftale; nogle
selvfølgelig i en lidt ændret form, som
resultat af de politiske forhandlinger.
Det er samtidig glædeligt, at Danske
Gymnasier ofte har været inviteret til at
spille ind med råd, ekspertise og ideer.

Ligeværdige uddannelser
– nogle mere værdifulde
end andre?
Det var en del af den politiske aftale
om styrkede gymnasiale uddannelser, at
de fire grundlæggende gymnasiale uddannelser – de treårige uddannelser til
teknisk, merkantil og almen studentereksamen samt den toårige hf-eksamen
– samles i én lov med én fælles formålsbestemmelse. Ønsket er at understrege
de gymnasiale uddannelsers ligeværd,
og at de har samme overordnede for-
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mål, nemlig at være studieforberedende
til videregående uddannelse og at være
almendannende om end med forskellige
profiler.
Danske Gymnasier ser positivt på intentionen om at styrke ligeværdigheden mellem de gymnasiale uddannelser
gennem regelforenkling og klare uddannelsesprofiler, som sikrer bedre og
mere målrettede tilbud til gavn for hele
landets elever, ikke mindst i udkantsområder. Danske Gymnasier finder
det imidlertid beskæmmende, at der i
forlængelse af ønsket om at flytte flere
unge over i ungdomsuddannelser med
et mere tydeligt erhvervssigte sker en
favorisering af disse uddannelser på bekostning af det almene gymnasium.
I foreningens høringssvar påpegede vi
disse misforhold, herunder at de foreslåede fag og studieretninger på stx
forringer denne for at tilgodese hhx og
htx. Eksempelvis er der ingen faglig eller
profilmæssig begrundelse for, at Idræt
B optræder som studieretningsfag på
de tekniske gymnasier, men ikke på de
almene gymnasier. Tværtimod er der på
de almene gymnasier en rig tradition for
- og gode lokaleforhold koblet til - idræt
som studieretningsfag. Det almene
gymnasium har opbygget stærke faglige miljøer for idræt med såvel gode lærerkompetencer som stærke traditioner
for samarbejde mellem fagene. Idræt er
samtidig en vigtig pille i almendannelsen. Det er derfor svært at se begrundelsen for, at faget ikke fortsat kan indgå
som profilfag i det almene gymnasium.
Stx er en stærk uddannelse, som i dag
leverer hovedparten af de studerende til

Det kan konstateres af mange af
foreningens anbefalinger har vundet
politisk genklang
både i regeringens
reformudspil og i
den politiske aftale

de videregående uddannelser, herunder størstedelen af de studerende,
der optages på en videregående teknisk eller
naturvidenskabelig uddannelse. Der er ingen
faglig begrundelse for
at mindske stx-uddannelsens attraktivitet. Det
forekommer risikabelt
– ikke mindst fordi der
ikke foreligger garanti
for, at det lykkes at hæve
attraktiviteten i de øvrige ungdomsuddannelser.

Danske Gymnasier vil sikre opmærksomhed om ligeværdigheden i den interessentfølgegruppe, som ministeriet har
nedsat for at følge implementeringen af
de forskellige elementer i reformen.

Fra Gymnasieskole
til Institution for
gymnasial uddannelse
Reformudspillet indeholder ikke forslag
til væsentlige ændringer af institutionslovene. Betegnelsen Gymnasieskole ændres imidlertid til Institution for gymnasial uddannelse, og det er svært ikke at
se dette som en forvarsel på et kommende udspil til ny institutionsstruktur. For
nuværende er der ikke gensidig udbudsret mellem de almene gymnasier og de
erhvervsrettede. Der er dog en række eksempler på, at almene gymnasier og erhvervsgymnasiale uddannelser udbydes
på samme adresse i forskellige former
for samarbejdskonstruktioner.
Presset på den nuværende institutionsstruktur vil øges de kommende år – ikke
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Hvis udbuddet
af de to gymnasiale retninger stx
og htx samles på
samme institution,
vil det umiddelbart
forbedre de driftsøkonomiske rammer

alene som følge af nedgang i elevtallet, men
også som følge af det
stærke politiske ønske
om at flytte flere unge
over i uddannelser, som
tydeligt er målrettet erhvervslivet.

På et møde med Danske
Gymnasier og Danske
Erhvervsskoler i januar
2016 spurgte undervisningsministeren, om
gymnasierne kan udbyde htx-uddannelsen. Ministeren begrundede spørgsmålet med den dårlige uddannelsesdækning
på htx-området i visse udkantsområder.

Muligheden for at kunne udbyde erhvervsgymnasial uddannelse på de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner vil kun understøtte disse strategiske
mål. En sådan mulighed vil have en række positive konsekvenser.

Bedre uddannelsesdækning
Uddannelsesdækningen for htx er væsentligt ringere end for stx. Det gælder
særligt i udkantsområder. Htx udbydes
omkring 50 steder i landet, mens stx udbydes på 145 adresser.

Danske Gymnasier tilkendegav da, og
har løbende tilkendegivet, at de almene
gymnasier med sit udgangspunkt i gode
fysiske rammer og med en afprøvet,
stærk pædagogisk base kan huse andre
uddannelser end lige netop stx og hf,
herunder rumme tilbud om 10. klasse
og de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Der er i nogle udkantsområder ikke mulighed for at opnå en volumen på htx,
der muliggør et godt fagligt ungdomsog læringsmiljø inden for de tekniskeog naturvidenskabelige områder. Ved
en placering af htx på de almene gymnasier vil der til gengæld kunne opnås
en volumen, som muliggør gode og motiverende naturvidenskabelige miljøer –
også i udkantsområder. Det vil være til
gavn for både htx-eleverne og de almene
gymnasiers elever, at de naturvidenskabelige miljøer herved styrkes.

Bestyrelsen finder det imidlertid hensigtsmæssigt, at foreningen nu gør sig
mere konkrete tanker og ideer om det
fremtidige institutionslandskab for ung
domsuddannelserne.
Diskussionerne
starter for alvor på Årsmødet 2016.

Afstand til uddannelse er et betydende
parameter i de unges valg af uddannelse. Et bedre dækkende udbud af htx vil
alt andet lige øge tilgangen til htx og på
sigt øge antallet af naturvidenskabelige
kandidater.

Htx på det almene
gymnasium

Det er endvidere muligt, at de attraktive og velfungerende studiemiljøer på
stx-institutionerne kan tilskynde flere
til at vælge en htx-uddannelse såfremt
disse uddannelser placeres på samme
institutioner.

Danske Gymnasier har som strategisk
mål at bidrage til skabelsen af såvel stærke og bæredygtige institutioner i hele
Danmark som at skabe et tidssvarende
gymnasium af høj kvalitet og relevans.
I forlængelse heraf ønsker vi den anvendelsesorienterede profil styrket både i
forhold til samfundsliv og i forhold til videregående uddannelse generelt. Vi anerkender, at der er brug for at nytænke
samspillet mellem erhvervskompetencer
og almene kompetencer.

Hvis udbuddet af de to gymnasiale retninger stx og htx samles på samme institution, vil det umiddelbart forbedre de
driftsøkonomiske rammer, fordi det vil
styrke mulighederne for at optimere lærerressourcer, effektivisere administrative opgaver, forbedre lokaleudnyttelsen
og på sigt kan det være afgørende for op-
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retholdelse og etablering af udbud i områder, hvor elevgrundlaget er begrænset.

Eleverne har fællestræk
På htx er et flertal af de studerende
mænd og rigtig mange fortsætter af den
naturvidenskabelige vej, men på mange områder minder elevernes uddannelsesadfærd på stx og htx om hinanden: Blandt ungdomsuddannelserne er
gennemsnitsalderen ved tilgang lavest
blandt stx og htx-eleverne. Eleverne på
stx og htx har gennemsnitligt de højeste
grundskolekarakterer ved både tilgang
og afgang. Stx og htx er de to ungdomsuddannelser hvorfra færrest fortsætter
til en erhvervsfaglig uddannelse, færrest
ikke læser videre og hvorfra flest fortsætter til en lang eller mellemlang videregående uddannelse.

Begrænset synergi
mellem htx og eud
Der er generelt ikke noget nævneværdigt
samarbejde mellem de erhvervsfaglige
uddannelser og htx. Mange erhvervsskoler har placeret htx på adresser, der
er adskilt fra deres erhvervsfaglige uddannelser. Således er der ikke tale om en
fælles udnyttelse af værksteder. Eftersom
htx ikke benytter og dermed ikke er afhængig af værkstedsfacilitet på eud, vil
også de almene gymnasier være i stand til
at etablere de nødvendige faciliteter til at
udbyde htx. Mange af disse findes allerede i form af lokaler til fysik, bioteknologi
og kemi. Oftest afvikles der heller ikke
fælles undervisningsforløb på tværs af
eud og htx. En afkobling fra eud vil ikke
føre til et kvalitetstab i htx-udbuddet, al
den stund at der ikke i udpræget grad er
etableret værksteds- eller læringsfællesskaber mellem htx og eud – de facto er
det nogle steder slet ikke eksisterende.
Ved en placering på samme adresser som
de almene gymnasier kan der til gengæld opnås en synergieffekt, baseret på
uddannelsernes fælles formål i det studieforberedende samt sammenfaldet i

fagrækkerne, som vil muliggøre en mere
effektiv udnyttelse af naturvidenskabelige lokaler og en opgradering af disse på
grund af øget elevvolumen. En større volumen og et mere styrket naturvidenskabeligt miljø vil ydermere gøre det lettere
at tiltrække og fastholde dygtige naturvidenskabelige lærere i udkantsområder
samt opnå en fornuftig ansættelsesgrad i
flere fag, end hvis stx og htx udbydes adskilt. Det gælder særligt i tyndt befolkede
områder med faldende befolkningstal.

Naturvidenskab og teknik
kan ikke adskilles
Grundlaget for adskillelsen af det almene og det tekniske gymnasium har rod
i en skelnen mellem det tekniske og det
naturvidenskabelige og bygger herved
på en videnskabstradition, som opdeler
det tekniske og det naturvidenskabelige.
Imidlertid har den teknologiske og digitale udvikling i praksis ophævet
muligheden for reelt at
skelne mellem de to. Digitale løsninger og redskaber som big data, modellering, simulering og
programmering indgår
som en selvfølgelig del af
de naturvidenskabelige
forskeres praksis i dag.
Det gælder uanset, om
vi bevæger os inden for
astronomi, bioteknologi
eller kemi. En definition
af det almene gymnasium som ikke-teknisk er
således umulig, hvis vi
samtidig skal fastholde en faglighed, der
matcher videnskabernes udvikling. Det
gælder i øvrigt ikke blot naturvidenskabelige discipliner, men i lige så høj grad
samfundsfaglige og humanistiske discipliner. Således er det almene gymnasium
så at sige også teknisk, og den grundlæggende adskillelse af et alment/naturvidenskabeligt og et teknisk gymnasium er
bagudskuende.

Eftersom htx ikke
benytter og dermed
ikke er afhængig af
værkstedsfacilitet
på eud, vil også de
almene gymnasier
være i stand til at
etablere de nødvendige faciliteter
til at udbyde htx.
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Kvalitetsløft af stx
Tilsvarende er tiden løbet fra en adskillelse af, hvordan eleverne på henholdsvis htx og stx bliver forberedt til de videregående uddannelser. Således bliver
eleverne på både stx og htx studieforberedte gennem elementer af anvendelsesorienterede og problemorienterede
arbejdsformer.
Disse grundlæggende fællestræk til trods
er der dog forskel på vægtningen af det
anvendelsesorienterede arbejde. Htx har
en rigere tradition for projektarbejde,
inddragelse af projekt
arbejde i eksamen og
man har mere fleksible
læreplaner end på stx. Ligeledes har htx en rigere
tradition for at samarbejde med erhvervslivet. På
de almene gymnasier er
det mange steder stadig
en udfordring at etablere
stærke, levedygtige virksomhedssamarbejder, ligesom der ikke i nær så gennemgribende
grad bliver arbejdet med innovation og
entreprenørskab på en del af de almene
gymnasier. På disse punkter kunne et
fælles udbud af htx og stx være med til
at give lokale almene gymnasier et kvalitetsløft inden for de førnævnte områder.

Det er svært at se,
hvorfor hhx ikke vil
kunne udbydes på
de almen gymnasiale institutioner

Samme lærerkompetencer
Lærerne på htx og stx har i dag grundlæggende samme uddannelsesmæssige
baggrund. Hvor det for tyve år siden var
utænkeligt, at en ingeniør underviste i
fysik på et alment gymnasium, er dette
i dag tilfældet på en stor del af landets
gymnasier. En del af forklaringen er, at
vi har set en gradvis transformation af de
naturvidenskabelige fag i retning af det
mere praksis- og anvendelsesorienterede, der matcher ingeniørernes kompetencer.
Danske Gymnasiers beskæftigelsesundersøgelse fra 2015 viser, at der på 61

af vores medlemsskoler er ansat i alt 113
ingeniører. Disse underviser hovedsageligt i matematik og fysik, men også i
kemi, biologi, bioteknologi, naturfag,
NV, informationsteknologi og erhvervsøkonomi.

Hhx på det almene
gymnasium
De fleste af argumenterne for, hvorfor
htx med fordel kan udbydes på det almene gymnasium gør sig tilsvarende
gældende for hhx. Det gælder den dårligere uddannelsesdækning, manglende
integration med eud på mange erhvervsskoler, institutionel bæredygtighed i
områder med faldende elevgrundlag og
opbrud i de traditionelle skillelinjer mellem videnskabelige discipliner. Der er
desuden forhold, der gør det mindre udfordrende at udbyde hhx, herunder krav
til specielt indrettede lokaler.
Det er svært at se, hvorfor hhx ikke vil
kunne udbydes på de almen gymnasiale
institutioner.

Hvorfor ikke 10. klasse?
Vi ved, at tilbud om undervisning af 10.
klasseelever i tilknytning til folkeskolerne ikke har nogen positiv effekt i at gøre
eleverne interesserede i en ungdomsuddannelse. Der er behov for, at undervisningen i 10. klasse knyttes tættere på undervisningen i ungdomsuddannelserne.
Elever, der efter 9. klasse ikke er klar til at
påbegynde en ungdomsuddannelse, bør
have mulighed for at tage en 10. klasse
inden for områder, som motiverer dem.
Men kun få steder i landet er gymnasier involveret i forsøg med at undervise
disse elever på skolernes egne matrikler.
Derfor har Danske Gymnasier bedt om,
at gymnasieskoler får bedre muligheder
for at byde ind på opgaven. Overfor danskegymnasier.dk har undervisningsministeren tilkendegivet, at hun vil afvente
en samlet vurdering af 10. klassetilbuddene, før hun forholder sig til, om der
skal ske justeringer på området.

Årsberetning 2016
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Aktiviteter i 2016

• Publikationen:
Anbefalinger til en
gymnasiereform
• Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (7. forløb),
4. undervisningsgang

• Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (8. forløb),
1. undervisningsgang

• Kursus i
Ledelsesinformation,
København

• Ledelsestræf 2016

• Kursus i
Ledelsesinformation,
Fredericia

• Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (6. forløb)
4. undervisningsgang

• Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (8. forløb),
2. undervisningsgang

• Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (8. forløb),
4. undervisningsgang

• Bestyrelsesseminar

• Bestyrelsesmøde

• Bestyrelsesmøde

JANUAR
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01

DECEMBER 2015

MARTS

02

03

FEBRUAR

• Bestyrelsesmøde

• Bestyrelsesmøde

• Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (7. forløb),
3. undervisningsgang

• Konference om
fremtidens hf
• Høring om matematik
• Kursus for nye rektorer
• Ildsjæledag - It i
undervisningen

MAJ

04

05

APRIL
• Studietur - Pædagogisk
it og innovativ
skoleudvikling
• Bestyrelsesmøde
• Dialogmøde: Region
Syddanmark, Region
Midtjylland og Region
Nordjylland
• Dialogmøde: Region
Hovedstaden og
Region Sjælland
• Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (8. forløb),
3. undervisningsgang
• Kursus i sociale medier
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• EU persondataforordningen, København

• Bestyrelsesmøde

• EU persondataforordningen, Århus

• Publikationen:
Gymnasiet i tal 2016

• Økonomistyring for
gymnasierne

• Pædagogisk ledelse
gennem dialog og
feedback

• Ekstraordinært
bestyrelsesmøde

• Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (9. forløb),
4. undervisningsgang

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (9. forløb),
2. undervisningsgang
• Kursus i sociale medier
• Klar til ledelse,
1. modul

• Årsmøde

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (10. forløb),
2. undervisningsgang

JULI

06
JUNI
• Ekstraordinært
bestyrelsesmøde
• Folkemøde

• Foredrag om
læringsteknologi med
Bill Rankin
• Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (10. forløb),
4. undervisningsgang

SEPTEMBER

07

08
AUGUST

09

NOVEMBER

10
OKTOBER

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (10. forløb),
1. undervisningsgang

• Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

• Dialogmøder 2016 om
gymnasiereform, Århus

• Seminar om kapacitet
og fordeling

• Konference om Digitalisering i ungdomsuddannelserne

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (10. forløb),
3. undervisningsgang

• Dialogmøder 2016
om gymnasiereform København
• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (9. forløb),
1. undervisningsgang
• Bestyrelsesmøde

• Bestyrelsesmøde

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (9. forløb),
3 undervisningsgang
• Ledelse af personalet,
hvad siger juraen?
• SU-grundkursus
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Værdipolitisk stemme
I 2016 kom der ekstra stor opmærksomhed på skolerne i forbindelse med mere
værdipolitiske dagsordener, som f.eks.
de unges opførsel på sociale medier og
deres indtagelse af alkohol til gymnasiefester, etnisk opdelte klasser eller retten
til at bede i skoletiden.
Danske Gymnasier har ikke som sådan
en værdipolitisk strategi. I takt med, at
de dårlige eksempler nærmest eksploderede i nyhederne, og
ministeren
indkaldte
til møder om, hvad der
kunne gøres for at ændre på uhensigtsmæssig
elevadfærd, besluttede
bestyrelsen at gøre sig
til aktiv talsmand for en
slags ny ordentlighedspolitik.

Et tilbagevendende
initiativ, som styrker
Danske Gymnasiers
position i den offentlige debat, er deltagelsen på Folkemødet i
Allinge på Bornholm

Et tilbagevendende initiativ, som styrker Danske Gymnasiers position
i den offentlige debat,
er deltagelsen på Folkemødet i Allinge
på Bornholm. Foranlediget af forårets
omtale i forskellige medier om elevers
deling af krænkende materiale på sociale medier, greb Danske Gymnasier
derfor chancen for at sætte emnet til

debat. Allerede forud for vores debat
på Folkemødet ”Tænk før du deler” var
Danske Gymnasier gået ind i debatten
og havde bl.a. produceret et tema om
emnet på danskegymnasier.dk. I temaet
blev der bl.a. opfordret til, at skolerne
udarbejder regler for elevernes adfærd
på de sociale medier. Gymnasierne opfordredes tillige til at have et beredskab,
så man kan hjælpe elever, som alligevel
kommer i uføre på sociale medier.
Undervisningsminister Ellen Trane
Nørby, der deltog i debatten på Bornholm, havde i forvejen bebudet et kodeks for god digital adfærd. Og som en
udløber af debatten på Bornholm blev
det annonceret, at det nye kodeks skal
hjælpes på vej af en bred kampagne.
Unge gymnasieelevers indtagelse af alkohol til fester i forlængelse af de officielle gymnasiefester er også noget, som
har optaget flere medier i den forgangne
periode. Problemstillingen har ført til en
opdatering af Danske Gymnasiers medlemsundersøgelse af emnet samt et tema
om unge og alkohol på danskegymnasier.dk. Danske Gymnasiers skabelon til
en rusmiddel- og alkoholpolitik på skolerne vil blive opdateret, når kommende
nye studie- og ordensregler foreligger.
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Organisatoriske
udfordringer
I Strategi 2020 udtrykker Danske Gymnasier ønsket om at være toneangivende
aktør på ungdomsuddannelsesområdet.
Det er på mange måder lykkedes at slå
navnet – eller brandet – Danske Gymnasier fast. Og Danske Gymnasier er uden
sammenligning den aktivitetsførende
lederforening på gymnasieområdet. Det
er vigtigt, at Danske Gymnasier fortsat
taler med en stærk og samlende stemme i den offentlige, politiske debat. Den
forgangne periode har budt på flere udfordringer i denne forbindelse.
Udfordringen er først og fremmest at
rumme den forskellighed i skolernes
størrelse, form og udbud af uddannelser, som allerede nu er en realitet og
som vil blive endnu mere markant, hvis
udbudsretten udvides.
Politikformuleringen bliver sværere og
kan ikke dække alles behov. Loyaliteten
overfor de politisk valgtes beslutninger
bliver følgelig sværere. I årets løb har
vi set mange eksempler på dette. Specielt i forbindelse med diskussionerne

om elevfordeling og gymnasiereformen
har det været tydeligt, at de lokale interesser stritter i mange retninger, og at
særsynspunkter er blevet
formidlet til det politiske system uden om bestyrelsen. Det kan være
fra enkeltpersoner eller
særlige netværksdannelser, som prioriterer at gå
uden om regionsrepræsentanterne og bestyrelsen som sådan. Nogle
gange bliver foreningen
orienteret om disse henvendelser. Nogle gange
ikke.

Udfordringen er
først og fremmest at
rumme den forskellighed i skolernes
størrelse, form og
udbud af uddannelser, som allerede
nu er en realitet

Det rejser spørgsmålet
om foreningens sammenhængskraft og
dermed foreningens gennemslagskraft.
Bestyrelsen vil derfor i løbet af det
kommende år dagsordensætte en diskussion om foreningens fremadrettede
organisatoriske set-up.

Dialogen i hverdagen
Danske Gymnasier lægger stor vægt på
løbende medlemskontakt.
Foreningen understøtter til daglig driften af skolerne på en række områder
inden for bl.a. personalejura, økonomi
og HR. Det sker primært via telefonisk
rådgivning, nyhedsbrevet ”Nyt fra Sekretariatet”, kurser, gå-hjem-møder,
publikationer om nøgletal samt danskegymnasier.dk
Vi samler hvert år skolernes ledelser og
skaber ved forskellige typer arrangemen-

ter gennem året mulighed for, at medlemmer kan mødes og netværke. Sammen med foreningens mange udvalg og
arbejdsgrupper er både skoleunderstøttelsen og de forskellige mødearrangementer med til at kvalificere foreningens
politik og sikre, at de politiske udmeldinger er i samspil med hverdagen ude
på skolerne.
Bestyrelsen takker for et godt samarbejde i 2016.
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Bestyrelsen
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Anne-Birgitte Rasmussen
Formand

Søren Hvarregaard
Regionsmedlem Syddanmark

Jakob Thulesen Dahl
Næstformand

Torben Poulsen
Regionsmedlem Nordjylland

Birgitte Vedersø
Øvrigt medlem

Dorte Fristrup
Regionsmedlem Midtjylland

Bjarne Thams
Regionsmedlem Sjælland

Henrik Boberg Bæch
Regionsmedlem Hovedstaden.

BESTYRELSESMØDER I PERIODEN

2015

2016

2016

2016

14

7-8

8

17

DEC

JAN

FEB

MAR

2016

2016

2016

2016

20

30

10

31

APR

MAJ

JUN

AUG

2016

2016

2016

14

6

2

SEP

OKT

NOV

Bestyrelsesseminar
Ekstraordinært
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Udvalg og arbejds
grupper i 2016

UDVALGET FOR PÆDAGOGISKE LEDERE

HFARBEJDSGRUPPE

Karin Gade
N. Zahles Gymnasieskole

Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns Åbne Gymnasium

Mads Christensen
Kalundborg Gymnasium

Kirsten Danving
Nykøbing Katedralskole

Rikke Slivsgaard
Høje-Taastrup Gymnasium

Christian Alnor
Middelfart Gymnasium og HF

Anne-Mette Krejberg
Aabenraa Statsskole

Henrik Cornelius
Gentofte HF

Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF

Ulrik Vestergaard
Marselisborg Gymnasium

Mads Christensen
Kalundborg Gymnasium

Ida Diemar
Nørre Gymnasium

Årsberetning 2016

IT

FORDELINGS
UDVALG

Dorte Fristrup
Århus Statsgymnasium

Kirsten Schiellerup
Allerød Gymnasium

Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium

Eva Krarup Steensen
Gladsaxe Gymnasium

Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns Åbne Gymnasium

Mogens Andersen
Høje-Taastrup Gymnasium

Carsten Michael Claussen
Tornbjerg Gymnasium

Troels Vang Andersen
Christianshavn Gymnasium

Lars Bluhme
Odder Gymnasium

Johnny Vinkel
Himmelev Gymnasium

Ulrik Lyng Vestergaard
Marselisborg Gymnasium

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF
Peter Abilgaard Andersen
Kalundborg Gymnasium
Hans Vangsgaard
Holstebro Gymnasium
Dorte Gade
Bjerringbro Gymnasium
Eigil Dixen
Egaa Gymnasium
Johannes Grønager
Tørring Gymnasium
Poul Erik Madsen
Fredericia Gymnasium
Ruth Funder
Haderslev Katedralskole
Gitte Barkholt
Grindsted Gymnasium
Torben Jakobsen
Mulernes Legatskole
Søren Hindsholm
Nørresundby Gymnasium og HF
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ARBEJDSGRUPPE
OM CENSOR
UDLIGNING

LEDELSES
UDVIKLING

Jens Ulrik Engelund
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF

Mette Stentoft
Stenhus Gymnasium og HF
Søren Frandsen
Svendborg Gymnasium og HF
Svend F. Sørensen
Støvring Gymnasium
Kenneth Kuur Sørensen
VUC og HF Nordjylland

Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium
Jesper Vildbrad
Gymnasieskolernes Lederforening
Jørgen Lassen
Gymnasieskolernes Lederforening
Bodil Due
Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Årsberetning 2016
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Reformarbejds
grupper

REFORMARBEJDS
GRUPPE OM
GRUNDFORLØB

REFORMARBEJDSGRUPPE OM HF

Birgitte Vedersø
Gefion Gymnasium

Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns Åbne Gymnasium

Lone Eibye Mikkelsen
Aarhus Katedralskole

Mette Ringsted
Tårnby Gymnasium og HF

Ulrik Lyng Vestergaard
Marselisborg Gymnasium

Allan Kortnum
Århus Akademi

Brian Krog Christensen
Silkeborg Gymnasium

Pernille Højgaard-Hansen
Viborg Gymnasium og HF

Berit Brændsgård Madsen
Greve Gymnasium

Mads Seneberg Christensen
Kalundborg Gymnasium og HF

Årsberetning 2016

REFORMARBEJDSGRUPPE OM
STUDIERETNINGSFORLØB

REFORMARBEJDSGRUPPE OM OPTAG,
UDBUD OG FORDELING

Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF

Jakob Thulesen Dahl
Skanderborg Gymnasium

Sune Bek
Helsingør Gymnasium

Poul Erik Madsen
Fredericia Gymnasium

Uffe Hansen
Tornbjerg Gymnasium

Eigil Dixen
Egaa Gymnasium

Susanne Th. Jensen
Odder Gymnasium

Troels Vang Andersen
Christianshavn Gymnasium

Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium
Hanne Hansen
Gefion Gymnasium
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Ny Vestergade 13, st.
1471 København K
danskegymnasier.dk
mail@danskegymnasier.dk
+45 3318 8260

facebook.com/danskegymnasier
twitter.com/danskegymnasier

