Årsberetning
2018

2

Danske Gymnasier

Indhold
Indhold
Forord
Den politiske udvikling og foreningens indsatser
Aktiviteter i 2018
Bestyrelsen
Arbejdsgrupper 2018

2
3
4
14
17
18

3

Årsberetning 2018

Forord
Bestyrelsen har i perioden siden general
forsamlingen i 2017 været optaget af at
være dagsordensættende i medi
erne,
over for uddannelsesordførerne på
Christiansborg og i ministeriet.
Først og fremmest har vi fokus på at ind
drage medlemmerne i udarbejdelsen af
et bud på fremtidens ungdomsuddan
nelsessystem. Andre interessenter har
tidligere fremlagt forslag til, hvordan
ungdomsuddannelserne skal se ud i
fremtiden, og Danske Gymnasier har nu
tegnet sine streger til et mere fleksibelt
system af ungdomsuddannelser, hvor
intet ungt menneske har urimeligt langt
til skole og ingen lades tilbage uden en
uddannelse. Oplægget til Fremtidens
ungdomsuddannelser har været disku
teret bredt i medlemskredsen. Og det er
bestyrelsens ambition, at uddannelserne
og institutionerne kan og skal hjælpe
hinanden med at finde fælles løsninger
på det vigtigste – at give de unge en god
og tidssvarende ungdomsuddannelse i
alle egne af landet.
Vi har også været optaget af at få fortalt
politikerne, at omprioriteringsbidraget
efterhånden har slidt så meget på skoler
nes økonomi, at det risikerer at få alvorli
ge konsekvenser for kvaliteten af under
visningen. Danske Gymnasier tog derfor

i sommer initiativ til at samle ti andre
organisationer på uddannelsesområdet i
et fælles opråb til Folketinget. #STOP
2pctNU er en direkte ap
pel til politikerne om at
stoppe besparelserne på
uddannelserne.

Først og fremmest
har vi fokus på at
inddrage medlemmerne i udarbejdelsen af et bud på
fremtidens ungdomsuddannelsessystem.

I en tid, hvor medlem
merne presses på øko
nomien og samtidig op
lever et faldende elevtal,
er der store problemer i
vente, når det gælder op
retholdelsen af et bredt
geografisk udbud af ud
dannelser. Overvejelser
om fusioner begynder derfor at fylde
mere, og vi er gået aktivt ind i arbejdet
med at sikre ordentlige rammevilkår for
fusioner.

De almene gymnasier har i perioden væ
ret udsat for kritik fra mange kanter for
bl.a. at have for lidt faglighed, for stort
fravær og for mange fester med for me
get alkohol. Vi har aktivt søgt dialogen
med dem, der har kritiseret os, og vi har
med egne analyser vist meningsdannere
og befolkningen, at vi kan stå inde for
det almene gymnasium og dets succes:
At vores studenter læser videre og gør
nytte for Danmark.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Den politiske
udvikling og
foreningens indsatser
Foreningens medlemmer er under pres
på grund af omprioriteringsbidraget,
som langsomt udhuler økonomien. Et
pres, der opleves særligt hårdt på gym
nasier, som udfordres af et vigende elev
grundlag. Men den pressede økonomi
er ikke det eneste, som gymnasier og hf
var oppe imod i 2018. Der har igennem
en årrække været et bredt politisk ønske
om, at flere unge vælger en erhvervsud
dannelse. Trods en række politiske ini
tiativer er ambitionen ikke opfyldt. Det
har resulteret i et markant værdipolitisk
og økonomisk pres på de almengymna
siale uddannelser. På trods af gymna
siernes succes med at uddanne unge til
videre uddannelse er kritiske historier
om faglighed, fester og fravær nærmest
blevet fast inventar i medierne.
Danske Gymnasier har taget kampen
op. Det sker over en bred kam og ikke
kun, når det handler om rammevilkår
som økonomi. På generalforsamlingen

i 2017 var det et udtrykt ønske, at for
eningen som interesseorganisation skal
vægte den synlige politiske interesse
varetagelse højt. Foreningen skal tale
medlemmernes sag i medierne, hvis det
gavner sagen. Også når det går imod de
politiske strømninger.
Danske Gymnasier har i det forgang
ne år øget det strategiske arbejde med
analyser, kommunikation og public af
fairs for at opnå en mere synlig interes
sevaretagelse, så vi som forening agerer
proaktivt, sætter dagsorden og skaber
forandringer. Den mere proaktive kom
munikationsindsats afspejler sig i, at for
eningen er langt mere synlig i medierne.
”Danske Gymnasier” nævnes i 1. halvår
2018 hele 568 gange mod 314 gange i
samme periode i 2017. Der er tale om
en stigning på 81 pct. Og det mere of
fensive public affairs-arbejde ses bl.a.
i styrkede samarbejdsrelationer, som
STOP2pctNU-indsatsen er udtryk for.

Årsberetning 2018

Fremtidens
ungdomsuddannelsessystem
I en tid med faldende elevtal, en udfor
dret økonomi hos alle og især gymnasier
i yderområder med vigende elevtal, et
stærkt politisk fokus på at fremme eud
og en stor vifte af ungdomsuddannel
ser i nogle skolers udbud, har Danske
Gymnasier taget initiativ til en bredere
politisk debat om, hvordan fremtidens
ungdomsuddannelsessystem skal se ud
– og herunder til at synliggøre den vigti
ge rolle, det almene gymnasium spiller.
Danske Gymnasiers debatoplæg ”Frem
tidens ungdomsuddannelser” blev før
ste gang præsenteret i medierne i pinsen
2018. Det skete efter grundige drøftel
ser på dialogmøderne med gymnasier i
hhv. Øst- og Vestdanmark.
Nogle af nøgleordene i oplægget er flek
sibilitet og bedre sammenhæng på tværs
og på langs i uddannelsessystemet. Det

skal bl.a. være lettere at skifte retning på
tværs af ungdomsuddannelserne, lige
som det skal være muligt at opnå merit.
For Danske Gymnasier er det vigtigt, at
man bevarer de forskellige profiler på
ungdomsuddannelserne, ligesom for
eningen ikke er tilhænger af et halvt års
fælles grundforløb.
Oplægget omhandler også de instituti
onelle rammer. Med et faldende elev
tal frem mod 2030 er flere og flere af
medlemmerne nødsaget til at overveje
fusioner med andre ungdomsuddannel
ser. Imidlertid rummer den nuværende
institutionslovgivning meget ulige øko
nomiske vilkår for ungdomsuddannel
ser, som ønsker at fusionere. I det hele
taget er ungdomsuddannelserne meget
ulige stillet, både hvad angår kapacitets
styring, udbudsregler, elevfordeling og
krav til bestyrelse og øverste leder.
På Folkemødet 2018 på Bornholm be
nyttede Danske Gymnasier derfor lej
ligheden til at sætte en dagsorden om
behovet for en fælles institutionslov,
som er den ramme, der i sidste ende
skal sikre en bred geografisk dækning af
uddannelserne. Danske Gymnasier har
en god dialog med DEG-L (Danske Er
hvervsskoler og –Gymnasier Lederne),
som deler ønsket om en harmonisering
af regelsættene.
Alle Danske Gymnasiers arbejdsgrup
per var på en temadag i september med
til at kvalificere oplægget til Fremtidens
ungdomsuddannelser med perspektiver
inden for de respektive arbejdsgruppers
fagområder.
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Til det videre arbejde med debatoplæg
get om Fremtidens ungdomsuddannel
ser har bestyrelsen besluttet at nedsætte
en kommission med deltagelse af per
soner fra bl.a. organisationer, medier,
virksomheder og kulturliv. Et forum af
stærke profiler skal kvalificere oplægget
yderligere og bidrage til at få sat debat
ten højt på den politiske dagsorden.

Besparelserne fortsætter
Med forslaget til Finanslov 2019 er der
udsigt til minimum tre års fortsat ompri
oriteringsbidrag. Fra 2022 vil der fortsat
være stor usikkerhed om budgetterne,
fordi ingen ved, hvem i uddannelsesver
denen der herefter skal have de sparede
penge igen. Danske Gymnasier har kri
tiseret forslaget i skarpe vendinger. Om
prioriteringsbidraget slider på mulighe
derne for fortsat at levere den kvalitet,
som har betydet dygtige studenter, der
har læst videre og bidraget til udviklin
gen af det danske samfund. Endvidere
lægger forslaget gift ud for mindre gym
nasier i yderområder, som allerede i dag
kæmper for deres overlevelse.
For at sætte fokus på besparelserne
og deres konsekvenser offentliggjorde
Danske Gymnasier i sommeren 2018
en medlemsundersøgelse, som viser, at
almene gymnasier over en bred kam er
pressede på økonomien. Undersøgelsen
har fået bred mediedækning, og både
Socialdemokratiet og Dansk Folkepar
ti taler i stigende grad om de pressede
gymnasier.

STOP2pctNU
Et afgørende element i Danske Gym
nasiers indsats mod de fortsatte bespa
relser på to pct. er et samarbejde med
10 andre lederforeninger, som Danske
Gymnasier tog initiativ til i sommeren
2018. Under overskriften STOP2pct
NU danner de 11 foreninger fælles front
i kampen for at få afskaffet ompriorite
ringsbidraget på uddannelsesområdet
hurtigst muligt.

Samarbejdet omfatter i første omgang
et fremstød i medierne og fælles mø
der med henholdsvis Socialdemokratiet
og regeringen. En vigtig pointe fra le
derforeningerne er, at alle ønsker at få
afskaffet det puljetyranni, som følger af
omprioriteringsbidraget. Ingen ønsker
at finansiere hinandens uddannelser.
De 10 andre organisationer er Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske
Professionshøjskoler, Danske Erhvervs
akademier, Danske SOSU-skoler, Dan
ske HF & VUC, Danske Universiteter,
Efterskoleforeningen, Danmarks Pri
vate Skoler, Danske Landbrugsskoler
og Rektorkollegiet for de Kunstneriske
og Kulturelle Uddannelser.

Elevfordelingen halter
Diskussionen om fordelingen af to
sprogede elever er intensiveret i 2018.
Socialdemokratiet kom med et forslag
om en grænse på maks. 30 pct. elever
med udenlandsk baggrund på et gym
nasium. Undervisningsministeren øn
sker grundlæggende ikke kvoter, men
ser hellere, at skolerne profilerer sig til
en ny fordeling. Den politiske uenighed
om spørgsmålet i forligskredsen har
indtil videre stået i vejen for en løsning.
Danske Gymnasier støttede forslag fra
regeringen om, at fordelingsudvalgene
skal sætte tiltag i værk, hvis en bestemt
grænse overskrides på et gymnasium.
Men foreningen er imod forslag om,
at alle gymnasier skal kunne oprette
særlige profiler og optage op til 25 pct.
af eleverne efter en ansøgning, som er
baseret på kriterier, gymnasiet selv væl
ger. Dette vil på forhånd tage de bed
ste elever ud af markedet og efterlade
en vanskelig fordelingsopgave.
Danske Gymnasier har både i medi
erne og ved møder på Christiansborg
efterlyst en politisk løsning, hvor for
delingsudvalgene får pligt til at iværk
sætte lokale fordelingsregler. Samtidig
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har foreningen pointeret, at elevforde
lingen hænger meget tæt sammen med
kapacitetsstyringen. Danske Gymnasier
har sammen med formændene for for
delingsudvalgene formuleret en række
principper, som indebærer, at det er
ministeren, der fastsætter loft over,
hvor mange elever et gymnasium må
optage. Fordelingsudvalgene skal her
efter have pligt til at fordele efter ek
sempelvis sprog og karakterer. Danske
Gymnasier har desuden foreslået, at
der skal etableres en pulje til udsatte
gymnasier. Endelig er det foreningens
opfattelse, at alle ungdomsuddannelser
på sigt skal omfattes af regler om elev
fordeling og kapacitetsstyring.
Undervisningsministeren vil nedsætte
en ekspertgruppe, der skal belyse mu
lige løsningsmodeller. Ekspertgruppen
skal bestå af udefrakommende eksper
ter og mindst én fra sektoren. Samtidig
har ministeren foreslået at afsætte en
mindre pulje til de skoler, der helt ak
tuelt har problemer.
Danske Gymnasier fortsætter arbej
det for at fremme en politisk løsning,
hvor fordelingsudvalgene får pligt til
at iværksætte egnede tiltag, hvis elev
sammensætningen på blot en enkelt
institution kan sandsynliggøre, at det
vil give skolen faglige og pædagogiske
udfordringer.

Når søgetallet til stx faldt samtidig med,
at eud i begrænset omfang gik frem, var
dette med til at tage lidt af toppen af det
politiske pres på gymnasierne.
I forbindelse med offentliggørelsen af
søgetallene glædede Danske Gymnasi
er sig over fremgangen på hf. Med re
formen blev der åbnet for, at eleverne
i grundskolen kan gå direkte videre til
hf fra 9. klasse, og det ser indtil videre
ud til, at flere har fået øjnene op for den
mulighed.

Ny overenskomst i hus
Efter meget lange forhandlinger blev
overenskomsterne fornyet for en tre
årig periode. Den økonomiske ramme
i OK18 er samlet på 8,1 pct. Der er
fortsat afsat penge til Kompetencese
kretariatet, som skal trimmes. Men de
to fonde afvikles og erstattes af én fond.
Der kommer desuden en ny lederud
dannelse om psykisk arbejdsmiljø samt
en ny chefaftale.
Efter overenskomsten var kommet på
plads, indledte Danske Gymnasier et
samarbejde med GL om
at understøtte det gode
samarbejde mellem le
delse og lærere i en tid,
hvor skolerne er økono
misk pressede.

Et afgørende
element i Danske
G ymnasiers indsats
mod de fortsatte
besparelser på to
pct. er et s amarbejde
med 10 andre
lederforeninger.

Tilbagegang i søgningen

Ingen
eksamenssnyd

Danske Gymnasiers gennemgang af
årets søgetal viste, at stx samlet set gik
fem pct. tilbage og hf tre pct. frem.
Tallene stammer fra den stikprøveun
dersøgelse, som Danske Gymnasier
foretog af søgetallene til organisatio
nens 153 medlemsskoler. De officiel
le søgetal fra Undervisningsministeriet
viste samme tendens. Her er andelen
af elever, der søger stx efter grund
skolen, faldet med 1,7 procentpoint,
mens søgningen til hf er steget med
0,9 procentpoint.

Deltagerne ved Danske
Gymnasiers
årsmøde
i november 2017 var
dårligt nok kommet
hjem fra mødet, før Un
dervisningsministeriet
havde præsenteret resultaterne fra en
undersøgelse om eksamensvagter og
prøveansvarliges mistanke om snyd i
gymnasiet og folkeskolen. Under 200
eksamensvagter vurderede, at 0-3 pct.
af eleverne snyder til de skriftlige prøver
i gymnasiet.
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Danske Gymnasier påpegede, at under
søgelsen hvilede på et tyndt grundlag,
og den nyvalgte formand, Birgitte Ve
dersø, fastslog, at afviklingen af eksa
mener foregår på en meget ansvarlig
facon, og at der ikke er behov for yder
ligere kontrol. Undervisningsministeren
valgte ikke desto mindre at præsente
re en række initiativer til bekæmpelse
af snyd, som skal være klar til brug for
gymnasierne inden prøverne ved som
merterminen 2019.

Sprogkompetencer i fokus
Ultimo november 2017 lancerede rege
ringen en sprogstrategi. Et led heri er
et nationalt center for fremmedsprog,
som skal forankres på begge sider af
Storebælt. Kommunerne og uddannel
sesinstitutionerne
bli
ver som led i strategien
opfordret til at udar
bejde lokale sprogstra
tegier. Endelig lægges
der op til et femårigt
friuddannelsesforsøg
for læreruddannelsernes
fremmedsprogsfag
og
universiteternes sprog
uddannelser.

Det er Danske
Gymnasiers
synspunkt, at
sprogfagene skal
styrkes ved at
gøre dem mere
attraktive.

Danske Gymnasier har
fået plads i Følgegrup
pen for Den nationale
Sprogstrategi, og følger samtidig udvik
lingen i de to afdelinger af Det Natio
nale Center for Fremmedsprog i hen
holdsvis Øst- og Vestdanmark.
Primo 2018 viste et notat fra Undervis
ningsministeriet om studieretningsvalg,
at blot ti pct. af 1.g’erne har valgt en
sproglig studieretning. Danske Gym
nasiers egen undersøgelse har vist, at
elevernes søgning til sprogfagene er
halveret siden 2012. Derfor har Danske
Gymnasier også øget opmærksomheden
på sprogfagene. Det er vurderingen, at
det fokus, som politikerne og erhvervs
livet har haft på at få flere unge til at

interessere sig for naturfag, har haft en
positiv effekt, og nu efterlyses en tilsva
rende indsats for sprogfagene.
Undervisningsministeren har desuden
ønsket en hurtig ændring af gymnasie
reformen for at styrke sprogene. Mini
steren har præsenteret et forslag om at
afskaffe studieretningen med engelsk A
og samfundsfag A for at få flere over på
en sproglig retning. Danske Gymnasier
har haft kontakt til en række politikere
for at bevare studieretningen. Det resul
terede i, at forslaget faldt på grund af
manglende opbakning i forligskredsen.
Det er Danske Gymnasiers synspunkt,
at sprogfagene skal styrkes ved at gøre
dem mere attraktive. Ikke ved at be
grænse adgangen til øvrige studieret
ninger. Foreningen arbejder, med ind
dragelse af arbejdsgruppen for sprog, på
andre muligheder for at styrke sprogene
i gymnasiet, f.eks. ved at få sat skub i
udarbejdelsen af lokale sprogstrategier
og mulighed for forsøg med studieret
ningsfagenes sammensætning. Alt sam
men for at øge interessen for sprogfag.
Danske Gymnasier bidrager løbende
med at give politikere og embedsværk
forslag til løsninger og kvalificere politi
kernes egne modeller.

En strategi for
naturvidenskab
Regeringens naturvidenskabsstrategi så
efter et langt tilløb dagens lys i marts.
Strategien sigter på at gøre fødekæden
til naturvidenskabelige job større og
stærkere. Børn og unge skal se mulighe
derne i de naturvidenskabelige uddan
nelser, og til formålet vil man bl.a. have
universitetsuddannede naturfagslærere
på banen i grundskolen og skabe nye
talentforløb.
Danske Gymnasier bakker op om stra
tegien, som dog ikke bød på de store
nyskabelser for gymnasierne. Gymnasi
erne blev specifikt opfordret til at lade
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naturfagskoordinatorer gå forrest i ar
bejdet på skolerne, hvilket flere skoler
allerede gør i dag, hvor de er med til
at vække interessen for naturvidenskab
hos de unge. Strategien taler desuden
for et øget lokalt enga
gement. Her forestår et
arbejde med at aktive
re kommunerne i dette
samarbejde.

Undersøgelsen
d okumenterer, at
fagligheden er steget
i både bredden
og dybden.

Skolerne har også på
det naturvidenskabelige
område haft fokus på
overgangen fra grund
skole til gymnasium og
fra gymnasium til videregående uddan
nelse. En undersøgelse, som Danske
Gymnasier foretog af elevernes valg af
studieretning i oktober 2017, viste, at
lidt over en tredjedel af gymnasieelever
ne valgte en studieretning med naturfag
som deres førsteprioritet. En udvikling,
som har været undervejs siden 2012.
Det almene gymnasium er den største
leverandør af studerende til de videre
gående uddannelser inden for naturvi
denskab.
Naturvidenskabsstrategien kom i øvrigt
i forlængelse af regeringens strategi for
digital vækst, som Danske Gymnasier
ligeledes bakker op om. Denne strate
gi fokuserer på, at flere unge skal tage
en uddannelse i teknologi, it, naturvi
denskab og matematik – de såkaldte
STEM-kompetencer. Danske Gymna
sier har derfor også bidraget med viden
til den teknologipagt, som regeringen
nedsatte.

Gymnasiereform
i en sparetid
Skolernes arbejde med implementering
af gymnasiereformen skrider stille og
roligt frem – til trods for, at det giver
vanskeligheder at udvikle og spare på
samme tid. De to første evalueringer af
implementeringen har vist, at skolerne
har været velforberedte til reformen og

implementeret nye tiltag med god ind
dragelse af lærerne, men at implemen
teringen trues af skolernes økonomi.
Skolerne pudser her i reformens andet
år grundforløbet af, og der kigges bl.a.
på det nye SRP og tilhørende eksamen.
Skolerne har også fokus på at sikre, at
der stadig kan arbejdes på tværs af fag,
så de gode erfaringer fra AT ikke for
svinder.
Foreningen er i løbende kontakt med
Undervisningsministeriet om forskelli
ge problemer, som implementeringen
af reformen rejser, f.eks. om afvikling
af prøver. Der er ligeledes kontakt
med ministeriet om spørgsmål, som
vedrører hf.

Status på fagligheden
i gymnasiet
Ministeriet udgav i sommeren 2018
en undersøgelse af 50 års faglighed i
gymnasiet, foretaget af evalueringsin
stituttet EVA, i fagene dansk, engelsk,
matematik og fysik. Undersøgelsen do
kumenterer, at fagligheden er steget i
både bredden og dybden. Samfundet
kræver større selvstændighed af elever
ne, end man gjorde for 50 år siden, og
læreplanerne lægger mindre vægt på det
reproducerende.
Til trods for de klare konklusioner re
agerede undervisningsministeren på
rapporten med en bekymring for, om
de faglige krav er blevet for diffuse. I
DR-programmet Deadline sagde Mere
te Riisager ligefrem, at hun var ”uenig
med rapporten”.
I forbindelse med offentliggørelsen af
rapporten spurgte Danske Gymnasier i
en række interview universiteterne, om
det almene gymnasiums studenter rent
faktisk har det, der skal til for at kla
re sig på en videregående uddannelse
anno 2018. Og fra tre store danske uni
versiteter lød der et rungende ja.
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Alkohol, røg og ritualer
Flere drikker mindre, en lille gruppe
drikker mere og en lille, men voksende
gruppe drikker slet ikke. Skolerne har
strammet kursen over for alkohol og
stoffer væsentligt de senere år, og skoler
ne gør meget for, at gymnasiefester med
udskænkning af alkohol afvikles under
trygge rammer.
Alkohol er et af de emner, som i de se
nere år har fået mere og mere opmærk
somhed fra medierne. Og Danske Gym
nasier har proaktivt samarbejdet med
bl.a. Sundhedsstyrelsen og Alkohol &
Samfund om at opfordre skolerne til at
skærpe deres fokus på området. Danske
Gymnasier var medunderskriver på et
brev fra Sundhedsstyrelsen til gymnasi
erne i juni 2018, hvor formanden opfor
drede til at sætte klare regler om alkohol
og stoffer på dagsordenen. Og skolerne
arbejder med bl.a. alkoholpolitikker, al
koholkodekser og revision af studie- og
ordensregler på området.
Også elevers rygning har været til debat.
På Nyborg Gymnasium har man indført
røgfri skoledag. Jyllands-Posten bragte
en artikel, hvor flere interessenter fore
slog et totalt rygeforbud på ungdoms
uddannelser og dermed et forbud, som
potentielt rækker længere end skolens
matrikel. Danske Gymnasier gav sin op
bakning til ideen forudsat, at man kan
finde en model for ensartede rygeregler
på ungdomsuddannelser på nationalt
niveau, hvor skolerne ikke skal på gaden
og agere rygepoliti.
Elevers såkaldte ”puttemiddage” var
ved skolestart 2018 et stort tema i me
dierne. Unge 1.g’ere beskrev en ydmy
gende og grænseoverskridende adfærd
fra 3.g’ere ved disse fester. Bestyrelsen
i Danske Gymnasier meldte klart ud, at
de tog afstand fra ”puttemiddage”. Det
skal være en tryg oplevelse at starte i
gymnasiet, og den slags arrangementer
er ikke befordrende for et godt undervis

ningsmiljø på skolen. Derfor bør rekto
rer med udgangspunkt i deres studie- og
ordensregler være parate til sanktioner
overfor elever.

Fravær – af fakta
Ministeriet offentliggjorde i maj 2018
en undersøgelse om elevfravær, som via
stikprøver viste, at eleverne i 1.g i gen
nemsnit har seks pct. fravær, i henholds
vis 2.g og 3.g ni pct. og på hf 15 pct.
fravær. Undersøgelsen havde til hensigt
at legitimere en politisk beslutning om
skrappere fraværsregler.
Danske Gymnasier valgte som svar at
lave sin egen undersøgelse, som viste, at
elevernes gennemsnitlige fysiske fravær
er faldet fra 8,4 pct. i 2010 til 7,6 pct. i
2017. Det skriftlige fravær er tilmed hal
veret fra 10,4 til 5,2 pct. Undersøgelsen
viste også, at 75 pct. af skolerne allerede
arbejder med måltal for nedbringelse af
fravær.
Danske Gymnasier fremhævede i medi
erne og i ministeriet, at fraværet er for
nedadgående og dækker
over en stor spredning
– unge med meget lidt
fravær og langtidssyge
unge. Danske Gymna
sier har samtidig under
streget, at der skal fokus
på fraværet, og at dette
bør gælde alle ungdoms
uddannelser.

Skolerne har
strammet kursen
over for alkohol
og stoffer væsentligt de senere år, og
skolerne gør meget
for, at gymnasiefester
med u dskænkning
af alkohol
afvikles under
trygge rammer.

Alligevel ønskede mini
steren at lave nye regler
for fraværsregistrering,
krav om offentliggørelse
af fraværstal på skolernes
hjemmesider og lokale
måltal for nedbringelse
af fravær. Danske Gym
nasier advarede mod at
skabe en bureaukratisk fraværsregistre
ring, når det i bund og grund handler
om at få eleverne til at møde til tiden.
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Det er, som formand Birgitte Vedersø
har udtalt til medierne: Generation for
nuftig, der går i gymnasiet i dag.

Udsat trivselsmåling
Trivslen blandt eleverne er også til debat
i disse år. For skolerne er det derfor vig
tigt at kunne måle elevtrivslen. Danske
Gymnasier fik via en intensiv politisk
indsats udsat den landsdækkende triv
selsmåling, som rummede uklarheder
om brugen af cpr-oplysninger og beskyt
telsen af elevernes data.
Danske Gymnasier har desuden været
fortalere for, at spørgsmålene får en
karakter, så den enkelte skole har mu
lighed for at følge op på resultatet i en
handleplan.

Anbefalinger til ledelse
Regeringens ledelseskommission præ
senterede sine anbefalinger i juni 2018.
Danske Gymnasier fulgte arbejdet i
kommissionen, og for
manden har deltaget i
kommissionens
følge
gruppe.

Gymnasiet associeres med den helt
klassiske form for
dannelse, som den
bl.a. fremk ommer
via arbejdet med
fagene, men vi
tager ikke patent
på dannelsen.

To centrale anbefalinger
handler om, at borgeren
skal i centrum, og at de
offentlige ledere skal
have større blik for det
driftsnære arbejde og ud
viklingen af driften.

På gymnasierne er netop
eleverne i centrum, og
elevernes læring er det,
skolerne måler al aktivi
tet op imod. Gymnasierne er derfor godt
på vej med anbefalingerne, og Danske
Gymnasier benyttede lejligheden til at
slå et slag for den anbefaling, at politi
kerne skal have tillid til ledelserne og re
spektere armslængdeprincippet – at når
der er truffet en politisk beslutning, skal
man lade implementeringen foregå hos
dem, der har forstand på det.

Det fleksible klasseloft
Undervisningsministeriets undersøgelse
af det fleksible klasseloft fra foråret viste,
at skolerne generelt overholder loftet,
men den viste også, at der i de senere
år har været stigende overskridelser i ho
vedstadsområdet.
I medierne har det bl.a. været fremme,
at næsten halvdelen af gymnasierne i ho
vedstadsområdet overskrider loftet med
28 elever i gennemsnit per klasse. Dan
ske Gymnasier har derfor over for mi
nisteriet påpeget, at det kan være svært
at ramme loftet med en tælledato efter
60 dage.

Dannelse på dagsordenen
Begrebet dannelse har også i 2018 været
debatteret i uddannelseskredse. Danske
Gymnasier tog primo 2018 initiativ til
den evigt aktuelle samtale om emnet ved
at give en række aktører i uddannelses
verdenen mulighed for at give et kort
bud på dannelse via danskegymnasier.
dk. Gymnasiet associeres med den helt
klassiske form for dannelse, som den
bl.a. fremkommer via arbejdet med fa
gene, men vi tager ikke patent på dan
nelsen.
Undervisningsministeriet har også sat
”demokratisk dannelse” på dagsorde
nen. Herfra vil man have tydeligere vær
dier i institutionerne, klare regler om
demokratisk adfærd i studie- og ordens
regler og demokratisk dannelse som en
del af fagene. Gymnasierne har i forve
jen et stort fokus på demokrati og øn
sker naturligt nok, at nye initiativer ikke
bliver et nyt papirmonster.

UU og et fokus på
den enkelte unge
Danske Gymnasier og UU Danmark har
i 2018 drøftet de senere års vejledning af
unge. Mange gymnasier oplever en vej
ledning, der primært peger grundskole
elever i retning af eud. Det er indtrykket,
at netop dette ønske er i konflikt med
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vejledernes egen etik om at sætte elevens
ønsker i centrum. Af UU Danmarks ny
ligt vedtagne politik på området fremgår
det bl.a., at målet med vejledningen er at
lære de unge at træffe beslutninger om
deres liv med udgangspunkt i forudsæt
ninger og interesser, og at vejledning er
en sektor- og institutionsuafhængig akti
vitet. Danske Gymnasier arbejder derfor
for en vejledning, hvor eleven og ikke et
enkeltstående politisk ønske kommer i
centrum.

Den nye
persondataforordning
2018 stod i høj grad i databeskyttelsens
tegn. Danske Gymnasier havde frem
mod 25. maj, hvor EU’s nye personda
taforordning trådte i kraft, fokus på at
hjælpe skolerne med at blive klædt på
til opgaven. Resultatet er bl.a. 17 ska
beloner, som skolerne kan benytte for
at overholde regler, som skal medvirke
til en øget tryghed for både elever og
ansatte, når det gælder omgangen med
persondata.

Danske Gymnasiers
sekretariat
Tilbagemeldingen fra deltagerne på det
seneste årsmøde i 2017 om prioriterin
gen af sekretariatets ressourcer lød, at
den politiske interessevaretagelse skal
vægtes højere end tidligere samtidig
med, at sekretariatet fortsat skal betjene
skolerne i forhold til f.eks. personaleju
ra, kursus- og netværksaktiviteter.
Dette har medført ændringer i be
mandingen af sekretariatet. Således er
Louise Bülow ansat som ansvarlig for
kommunikation og public affair, og råd
givningen er styrket ved en fastansættel
se af juridisk konsulent Julie Sigh. Jenny
Bøving Arendt blev 16. april 2018 direk
tør i Danske Gymnasier.
Efter et år, som har båret præg af, at se
kretariatet ikke har været fuldt beman
det, er alle stillinger nu besat.

13

14

Danske Gymnasier

Aktiviteter i 2018

• Bestyrelsesmøde

• Ledelsestræf 2018
• Arbejdsmiljøseminar

• Bestyrelsesmøde

• Bestyrelsesseminar

• Kursus: Den lov
pligtige arbejdsmiljø
uddannelse

• Kursus for nye rektorer

JANUAR

12

01

DECEMBER 2017
• Bestyrelsesmøde

• Kursus: Den lov
pligtige arbejdsmiljø
uddannelse
• Møde med fordelings
udvalgsformænd

MARTS

02
FEBRUAR

• Inspirationsdag for
gymnasiets digitale
ildsjæle 2018

03

MAJ

04
APRIL

• Temadag om databe
skyttelse
• Kursus: Pædagogisk
ledelse gennem feed
back og aktionslæring
• Dialogmøde –
København
• Dialogmøde –
Skanderborg

05
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• Hilse-på møde for nye
rektorer og vicerektorer
• Kursus: Bestyrelses
arbejdet i teori og
praksis – Aarhus

JUNI
• Publikationen: Fremti
dens ungdomsuddan
nelser
• Folkemøde 2018
• Bestyrelsesmøde

• Kursus: Når elever
klager – København

• Kursus: Bestyrelses
arbejdet i teori og
praksis – K
 øbenhavn

• Kursus: Ledelse af
teams, studieretninger
og projekter
(13. forløb) – 2. under
visningsgang

• Møde om Fremtidens
ungdomsuddannelser
for arbejdsgrupper

• Kursus: Ledelse af
personalet – hvad siger
juraen?

• Ekstraordinært
bestyrelsesmøde

• Klar til ledelse 1.
modul

• Kursus: Økonomi
styring på gymnasierne

• Danske Gymnasiers
Årsmøde 2018

JULI

06

• Bestyrelsesmøde

SEPTEMBER

07

08

09

NOVEMBER

10

AUGUST

OKTOBER

• Bestyrelsesmøde

• Bestyrelsesseminar
• Kursus: Den lovplig
tige arbejdsmiljø
uddannelse
• Kursus: Ledelse af
teams, studieretninger
og projekter 
(13. forløb) – 1. under
visningsgang
• Kursus: Sociale medier
• Kursus: Pædagogisk
ledelse gennem
feedbacksamtaler og
aktionslæring
• SU-grundkursus
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Bestyrelsen
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Birgitte Vedersø
Formand
Jakob Thulesen Dahl
Næstformand
Søren Hindsholm
Øvrigt medlem
Henrik Boberg Bæch
Regionsmedlem Hovedstaden
Bjarne Thams
Regionsmedlem Sjælland
Søren Hvarregaard
Regionsmedlem Syddanmark
Helge Markussen
Regionsmedlem Midtjylland
Jette Rygaard Poulsen
Regionsmedlem Nordjylland
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Arbejdsgrupper 2018

ARBEJDSGRUPPEN
FOR DATABESKYT
TELSE

ARBEJDSGRUPPEN
FOR KOMMUNI
KATIONSSTRATEGI

Helge Markussen (formand)
Viborg Katedralskole

Birgitte Vedersø (formand)
Gefion Gymnasium

Anne Schultz
IT-Center Fyn

Bjarne Thams
Solrød Gymnasium

Ole Frost Nielsen
Munkensdam Gymnasium

Ole Vadmand
Efterslægten

Britta Matthiesen
Kolding Gymnasium

Elsebeth Gabel Austin
Hjørring Gymnasium og HF

Ulla Lundgaard
Viborg Gymnasium og HF

Helene Bendorff Kristensen
Grenaa Gymnasium og HF

Dorte Skallerup
Greve Gymnasium

Niels-Peter Andersson
Odsherreds Gymnasium

Helle Thoregaard
Nærum Gymnasium

Momme Mailund
Kolding Gymnasium

Lennert Pedersen
Øregård Gymnasium
Rikke Slivsgaard
Gentofte Studenterkursus
Ralf Leimbeck
Vesthimmerlands Gymnasium og HF
Jørn Christensen Jensen
Frederikshavn Gymnasium og HF
Mads Christensen
Kalundborg Gymnasium
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ARBEJDSGRUP
PEN FOR NATUR
VIDENSKAB

UDVALGET FOR
PÆDAGOGISKE
LEDERE

Jette Rygaard Poulsen (formand)
Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Mette Bilstrup (formand)
Hasseris Gymnasium

Betina Axelsen
Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Mads Christensen
Kalundborg Gymnasium

Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium

Sofie Paludan
Rødovre Gymnasium

Hanne Hautop
Rosborg Gymnasium

Anne-Mette Krejberg
Aabenraa Statsskole

Claus Niller Nielsen
Roskilde Katedralskole

Thomas Svane Christensen
Brønderslev Gymnasium og HF
Anders Ølsgaard Larsen
Aarhus Katedralskole

ARBEJDSGRUPPEN
FOR SPROG
Jette Rygaard Poulsen (formand)
Vesthimmerlands Gymnasium og HF
Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium
Lone Eibye Mikkelsen
Aarhus Katedralskole
Ivar Ørnby
KNORD
Lotte Büchert
Slagelse Gymnasium
Elsebeth Gabel Austin
Hjørring Gymnasium og HF

Betina Axelsen
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
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ARBEJDSGRUPPEN
FOR OVERENS
KOMST 2018
Birgitte Vedersø (formand)
Gefion Gymnasium
Jakob Thulesen Dahl
Skanderborg Gymnasium
Jens Boe Nielsen
Nørre Gymnasium
Lone Eibye Mikkelsen
Aarhus Katedralskole
Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium
Anders Jensen
Frederiksborg Gymnasium og HF

ARBEJDSGRUPPEN
FOR STX
Søren Hvarregaard (formand)
Midtfyns Gymnasium
Birgitte Vedersø
Gefion Gymnasium
Susanne Thomsen Jensen
Odder Gymnasium
Betina Axelsen
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Lone Sandholdt Jacobsen
Viby Gymnasium
Niels Hjølund Pedersen
Nærum Gymnasium
Søren Christensen
Thisted Gymnasium og HF
Susan Mose
Sct. Knuds Gymnasium
Henrik Nevers
Roskilde Gymnasium
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ARBEJDSGRUPPEN
FOR HF

DIGITALISERINGS
UDVALGET

Jette Rygaard Poulsen (formand)
Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Henrik Boberg Bæch
(delt formandskab)
Espergærde Gymnasium og HF

Torben Poulsen
Aalborghus Gymnasium
Mads Christensen
Kalundborg Gymnasium
Pernille Højgaard-Hansen
Viborg Gymnasium og HF
Mette Jespersen
Århus Akademi
Henrik Cornelius
Gentofte HF
Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF

Bjarne Thams
Solrød Gymnasium
Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium
Dorte Fristrup
(delt formandskab)
Århus Statsgymnasium
Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns åbne Gymnasium
Carsten Claussen
Tornbjerg Gymnasium
Lars Bluhme
Odder gymnasium
Anders Ølsgaard Larsen
Aarhus Katedralskole
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ARBEJDSGRUPPEN
FOR LEDELSES
UDVIKLING
Henrik Boberg Bæch (formand)
Espergærde Gymnasium og HF
Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium
Thomas Svane Christensen
Brønderslev Gymnasium og HF
Jesper Vildbrad
Gymnasieskolernes Lederforening
Svendborg Gymnasium
Jørgen Lassen
Gymnasieskolernes Lederforening
Rødkilde Gymnasium
Bodil Due
Gymnasiernes Bestyrelsesforening

PÆDAGOGISK
ARBEJDSGRUPPE
Henrik Boberg Bæch (formand)
Espergærde Gymnasium og HF
Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium
Mette Vedel
Rungsted Gymnasium
Flemming Steen Jensen
Horsens Statsskole
Mette Kynemund
Virum Gymnasium
Anders Krogsøe
Aurehøj Gymnasium
Søren Christensen
Thisted Gymnasium og HF
Sophie Holm Higgins
Faaborg Gymnasium
Lars Amdisen Bossen
Vejen Gymnasium
Mette Trangbæk Hammer
Greve Gymnasium
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ARBEJDSGRUPPE
OM CENSOR
UDLIGNING
Jens Ulrik Engelund
Nordsjællands Grundskole og Gym
nasium

ARBEJDSGRUPPE
OM FORDELING
Kirsten Schiellerup
Allerød Gymnasium
Eva Krarup Steensen
Gladsaxe Gymnasium

Mette Stentoft
Stenhus Gymnasium og HF

Mogens Andersen
Høje Taastrup Gymnasium

Jeppe Bergstedt
Sct. Knuds Gymnasium

Troels Vang Andersen
Christianshavns Gymnasium

Svend F. Sørensen
Støvring Gymnasium

Johnny Vinkel
Himmelev Gymnasium

Ole Lund Kjeldsen
VUC & HF Nordjylland

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium

Katja Elm
Roskilde Gymnasium

Peter Abilgaard Andersen
Kalundborg Gymnasium
Mikkjal Helmsdal
Vestjysk Gymnasium Tarm
Dorte Gade
Bjerringbro Gymnasium
Dorte Fristrup
Århus Statsgymnasium
Johannes Grønager
Tørring Gymnasium
Poul Erik Madsen
Fredericia Gymnasium
Ruth Funder
Haderslev Katedralskole
Gitte Vest Barkholt
Grindsted Gymnasium & HF
Torben Jakobsen
Mulernes Legatskole
Søren Hindsholm
Nørresundby Gymnasium & HF
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Ny Vestergade 13, st.
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twitter.com/danskegymnasier

