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Forord
Forslaget til Finanslov 2018 lægger igen
i år op til, at gymnasierne – via det såkaldte omprioriteringsbidrag – skal spare to pct. om året frem til og med 2021.
Besparelserne på statstilskuddene sammenholdt med de forventede reduktioner i elevtilgang til de almengymnasiale
uddannelser vil alt i alt betyde, at gymnasiernes budgetter i 2021 vil være beskåret med over 1,8 mia. kr. siden indførelsen af omprioriteringsbidraget i 2016.
Det er helt uforståeligt!
I en tid, hvor der er fremgang i dansk
økonomi, og hvor der tænkes plads til
skattelettelser, burde ansvarlige politikere benytte lejligheden til at tænke nyt på
uddannelsesområdet frem for tankeløst
at fortsætte grønthøsternedskæringerne.
Besparelser i den størrelsesorden kan
ikke gennemføres uden, at uddannelsessystemet tager varig skade. Kvaliteten i
vores kerneydelse – undervisningen – vil
uundgåeligt blive udfordret.
Den enkelte elev vil få mindre tid med
sin lærer, mindre nærvær og mindre fe-

edback – og mindre af det samspil, som
i sidste ende er så afgørende for, at vores
unge udvikler sig til myndige og aktive
samfundsborgere,
der
kan navigere og agere i
en globaliseret og digitaliseret verden, der bliver
stadigt mere kompleks.

Besparelser i den
størrelsesorden
kan ikke gennem
føres uden, at
uddannelsessystemet
tager varig skade

Vi ved, at uddannelse på
alle niveauer – og især på
ungdomsuddannelsesniveau – giver et betydeligt
afkast både for individet
og for samfundet. Vi har
mere end nogensinde
brug for at danne vore unge til ansvarligt og aktivt medborgerskab og uddanne dem til dygtige innovative medarbejdere.

Uddannelse er en guldrandet investering, og uddannelse er så vigtigt som
nogensinde før.
Hvis politikerne turde tænke visionært
om gymnasiet i stedet for at gennemføre
bevidstløse nedskæringer, ville vi være
bedre gearet til fremtiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Ny minister –
kursskifte i dansk
uddannelsespolitik?
Årsskiftet var ikke kun et velkommen til
et nyt år, men også til en ny undervisningsminister. Merete Riisager, Liberal
Alliance, overtog posten i forbindelse
med, at statsministeren udvidede den
smalle Venstreregering med Liberal Alliance og de Konservative i slutningen af
det gamle år.

Undervisningsministeren gjorde det allerede fra starten klart, at hun vægtede
at tale om ”kundskaber, færdigheder og
dannelse” frem for ”læring og kompetencer”. Ministeren nedsatte hurtigt en af
hende personligt udpeget arbejdsgruppe
af gymnasielærere med det formål at sikre vægtningen i de nye læreplaner og begrebet almendannelse blev sat til debat.
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Gymnasiereformen –
politisk sværdslag til
det sidste
Hvorvidt gruppens kritiske blik fik betydning for det færdige resultat er svært
at vurdere. Det kan imidlertid konstateres, at den gymnasiebekendtgørelse og
de læreplaner, der kom i høring sidst i
februar, ikke umiddelbart samlede de
politiske partier. Danske Gymnasier
påpegede i foreningens høringssvar, at
vi så en utilstrækkelig indfrielse af den
politiske aftales intention om styrkede
gymnasiale uddannelser.
Justeringen af studieretningerne havde
til formål at styrke fagligheden, gøre
valget af studieretninger enklere, mindske brugen af gymnasial supplering og
ikke mindst at ligestille de gymnasiale
uddannelser. Intentionen om at ligestille de gymnasiale uddannelser lykkedes
ikke på alle punkter, og formentlig var
det ikke den politiske intention, at det
skulle lykkes. Det reelle mål har ikke været ligestilling af uddannelserne, men et
politisk forsøg på at give incitamenter til,

at flere elever skulle vælge de erhvervsgymnasiale uddannelser. Det er svært at
se det samfundsøkonomiske rationale i,
at det almene gymnasium, som gennem
flere år har opbygget kapacitet i form af
lærerkompetencer og fysiske rammer,
mistede idræt B som studieretningsfag,
mens det blev givet til htx-uddannelsen.
Sprogfagene fik heller ikke lige muligheder på stx og hhx.
Danske
Gymnasiers
undersøgelse
blandt medlemsskolerne af elevernes
valg af studieretninger har også vist, at
der kun er ringe søgning til de sproglige
studieretninger.
Først i maj opnåedes der politisk enighed om læreplanerne og gymnasiebekendtgørelsen efter en noget usædvanlig
politisk proces. Flere tusinde lærere blev
hørt om de enkelte læreplaner, lederforeningerne fik lejlighed til at kommentere
de overordnede rammer, og fageksper-
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ter blev indkaldt for at bistå fagkonsulenter i at udfærdige de nye læreplaner.
Det tegnede faktisk udmærket. Altså
indtil undervisningsministeren nedsatte
sin særlige læreplansgruppe, der skulle
sikre, at intentionerne blev udmøntet.
Spørgsmålet er, hvis intentioner det
egentlig handlende om – forligskredsens eller ministerens egne? Og hvorfor
de mange interessenter og ressourcer,
herunder foreningerne og de mange
lærere, der sammen med embedsmændene i ministeriet i mange andre sammenhænge finder løsninger, ikke skulle
inddrages? Både forligskredsen og foreningerne var kritiske overfor, om aftaletekstens fokus på de forpligtende og
klare rammer for det faglige samspil og
for de nye kompetencer (digitale, innovative, globale og karrierelæringsmæssige) fik det fornødne fokus. De politiske
signaler, ministeren sendte, har givet en
bekymring for, at det ikke vil lykkes at
prioritere den udvikling og den fremsynethed, der oprindeligt lå i den politiske
aftale, og som også var den ånd, under
hvilken Danske Gymnasier havde støttet
gymnasiereformen.
Der har også på andre områder været
offentlig uenighed mellem ministeren
og forligskredsen om udlægning af aftaleteksten. Det er særligt eksamensområdet, der har stået for skud med en
reduktion af 24-timers eksaminer og
forbud mod internet ved prøver.
Der var også væsentlige områder, hvor
det lykkedes for foreningen og sektoren
at få indflydelse. Vi fik således bedre
muligheder for samlæsning, tydeligere professionsorientering i læreplanerne på hf og flere 24-timers eksaminer,
end der var lagt op til. Da det desværre
ikke lykkedes at få indarbejdet en klar,
forpligtende ramme for det flerfaglige
samspil og for arbejdet med elevernes
globale, digitale og innovative kompetencer samt karrierelæring, forestår der
nu et stort arbejde for gymnasieskoler-

ne lokalt i at forsøge at finde ressourcer
til dette arbejde.
Det er ærgerligt, at gymnasiet herved er
i risiko for at blive sat tilbage i en ellers
rivende samfundsudvikling, som uddannelsesinstitutionerne er nødt til at være
en del af for at forberede de unge til videre uddannelse og arbejdsmarked.

I gang med reformen
Alt i alt er gymnasierne kommet godt
fra start med det første år af reformen,
selvom bekendtgørelser, læreplaner og
vejledning kom sent og på trods af, at
gymnasieskolerne ikke ved skolestart i
august havde modtaget en del af vejledningerne til gymnasiebekendtgørelsen.
Den pressede tidsplan har ikke givet
gymnasierne gode vilkår for en god implementeringsproces, men der er arbejdet hårdt og loyalt på gymnasieskolerne
for at give eleverne den bedst mulige
start. Det har ikke været uden planlægningsmæssige vanskeligheder og et stort
administrativt ressourceforbrug. Mange
gymnasier har på grund af reformen og
de sideløbende besparelser måttet foretage tilpasninger i form af afskedigelser
eller reduktion i tid af lærere, der blev
overtallige.
Der har også været en stor implementeringsindsats i forhold til grundforløbet
og den tidligere planlægning af næste års
optag af elever.

Kapacitet og fordeling
Den politiske aftale om gymnasiereformen indeholdt også en beslutning om,
at principperne for fordeling af elever på
de almene gymnasier skulle fornyes.
Fordeling af elever er en kompleks opgave, der ændrer sig fra år til år og indeholder betydelige lokale forskelle. De
mange ændringer, som optagelsesbekendtgørelsen har været underlagt de
seneste år, er udtryk for, at det ikke er
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helt let at finde en central løsning, der
muliggør gode løsninger på de mangeartede lokale udfordringer, som gør sig
gældende forskellige steder i landet.
For Danske Gymnasier er det afgørende, at et nyt fordelingssystem er tilstrækkeligt fleksibelt og bygger på eksisterende erfaringer, således at det kan rumme
forskellige lokale løsninger på forskellige
geografiske udfordringer og forskellige
udfordringer i elevsammensætningen.

Central styring af
kapacitetsfastsættelsen
Grundlæggende er udfordringen, hvorledes hensynet til den enkelte elevs frie
valg kan bibeholdes uden at tilsidesætte
hensynet til et landsdækkende uddannelsesudbud. Frit uddannelsesvalg forudsætter, at der eksisterer ungdomsuddannelsesudbud af høj kvalitet tæt på
den unges hjem uanset, hvor i landet
denne måtte bo.
I samspil med Bestyrelsesforeningen og
formændene for fordelingsudvalgene
anerkendte Danske Gymnasier da også
allerede i efteråret 2016, at elevfordeling
og kapacitetsfastsættelse hænger uløseligt sammen.
Det er svært at bebrejde bestyrelserne,
at de først og fremmest har gymnasiets egne interesser i fokus. Det betyder
imidlertid, at de enkelte bestyrelsers
beslutning om kapacitet ikke altid vil
blive taget ud fra et mere overordnet
samfundsmæssigt uddannelsespolitisk
helhedssyn, hvor det vurderes, om den
samlede kapacitet i et område svarer til
det potentielle ansøgerantal, og at kapaciteten på alle områdets gymnasier dermed udnyttes effektivt.
Danske Gymnasier og Gymnasiernes
Bestyrelsesforening er da også enige om,
at der er behov for en statslig regulering
af kapacitetsfastsættelsen, hvis man ønsker at balancere de to ligeværdige, men

potentielt modsatrettede hensyn til henholdsvis elevernes prioritetsønsker og
et landsdækkende uddannelsesudbud.
Dette behov er blevet hørt, og der er
fremsat lovforslag om ændring af reglerne for ministerens mulighed for at fastsætte kapacitetsloft.

Elevfordeling ud fra
et nærhedsprincip
95 pct. af de unge, der søger optagelse,
bliver optaget på det gymnasium, de har
ønsket som 1. prioritet. Og kun meget få
klager over det gymnasium, de er blevet
placeret på.
Alligevel er der udfordringer og behov
for at finde nye løsninger.
Hvert år er der skoler, som har langt
flere 1. prioritetsansøgere, end de har
pladser til. Nogle af ansøgerne skal derfor fordeles til andre gymnasier.
Andre skoler har en elevsammensætning, der afviger meget fra gennemsnittet, f.eks. med over 75 pct. elever med
ikke-vestlig baggrund. Det er ikke i sig
selv nødvendigvis et problem, men det kan udfordre gymnasiets kulturelle bæredygtighed.
Følgelig er der fra nogle
skolers side opstået ønske om at kunne få en
mere
hensigtsmæssig
fordeling af elever på
flere gymnasier i det respektive fordelingsområde.

For Danske
Gymnasier er det
afgørende, at et
nyt fordelingssy
stem er tilstræk
keligt fleksibelt og
bygger på eksiste
rende erfaringer

Det er en svær opgave at
finde en fordelingsmodel, der dels imødekommer den enkelte elevs frie valg, dels sikrer, at unge på
tværs af landet har mulighed for starte
på en gymnasial uddannelse inden for
en rimelig transporttid, og at der opnås
en hensigtsmæssig fordeling af fagligt
stærke og svage elever.
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Danske Gymnasier har tilkendegivet,
at fordelingen skal tage udgangspunkt i
et nærhedsprincip, således at elevernes
samlede afstand til gymnasiet reduceres
mest muligt. Det er også vigtigt at have
for øje, at der kan være behov for, at alle
tre elevprioriteringer kan komme i anvendelse.
Om det er problemstillingens kompleksitet, eller fordi det er politisk hjerteblod, vides ikke. Her ét år efter aftalens
indgåelse er der stadig usikkerhed om,
hvilke politiske hensyn der vil blive udslagsgivende for den fremtidige elevfordeling.
Det er muligvis en af de største udfordringer, Danske Gymnasier står overfor.
Faldende elevtal – i 2030 vil der være
25.000 færre unge mellem 16 og 19
år end i dag – tilsiger, at der skal ske
en tilpasning af udbud og kapacitet på
ungdomsuddannelsesområdet. Danske
Gymnasier er af den overbevisning, at
dette ikke skal ske gennem uhensigtsmæssig konkurrence mellem gymnasieskolerne.

Mulighedernes vej
– et nyt, moderne hf
Hf-uddannelsen fik en særlig placering i
arbejdet med gymnasiereformen. Siden
uddannelsens første dag for 50 år siden
har hf været under konstant beskydning. Gennem alle årene har det heddet sig, at rummeligheden var for stor,
studiekompetencen for snæver, og at

uddannelsen kun burde have begrænset
studiekompetence.
Ved gymnasiereformen i 2005 blev hf
revurderet i forhold til faglige krav og
studiekompetence. Reformen fastholdt
den fulde studiekompetence, men matematik, dansk og engelsk fik niveau og
timetal forøget, og samspillet mellem fagene blev udbygget gennem faggrupper
og mere varierende arbejdsformer.
Også i forbindelse med denne gymnasiereform var hf truet. Generelt anerkendtes det, at der var behov for at afhjælpe nogle af de udfordringer, som hf
står overfor. Mindre politisk enighed var
der om det betimelige i at sikre, at hf
fortsat bevarede sin styrke med at løfte mønsterbrydere og derigennem give
en bred gruppe unge med forskellige
udfordringer i livet en chance for en
videregående uddannelse. Det blev der
arbejdet med, og resultatet er blevet, at
den enkelte hf-elev vil blive udfordret
og få mulighed for at udfolde sit fulde
potentiale uden risiko for, at eventuelle
hindringer undervejs resulterer i frafald
og blindgyder.
Der blev også skabt muligheder både
for at starte direkte efter 9. klasse og for
en mere målrettet adgang til de forskellige videregående uddannelser. Antallet
af elever, der tog imod tilbuddet om at
gå på hf direkte efter 9. klasse udgjorde
i 2017 12 pct. af de elever, der søgte hf
som førsteprioritet.

Årsberetning 2017
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Fokus på elevernes
trivsel og rettigheder
Der har både på det politiske niveau og
på gymnasieskolerne været et stort fokus på elevernes trivsel, rettigheder og
pligter. Retten til selv at bestemme, om
man ønsker private billeder og oplysninger offentliggjort. Retten til respekt
og frihed for den enkelte uden krænkelser og social kontrol. Retten til at blive hørt og at have kendskab til, hvad
det offentlige registrerer af oplysninger
samt retten til at blive glemt, når man
er ude af det offentlige system. Pligten
for den enkelte elev til at indgå aktivt i
fællesskaber og med respekt og ligeværd
bidrage til et godt undervisningsmiljø.
Pligten til at passe sin uddannelse uden
snyd og med øje for fagligt og socialt
samarbejde.
De politiske drøftelser har ført til ændringer i Undervisningsmiljøloven, bekendtgørelsen om studie- ordensregler og eksamensbekendtgørelsen, hvor
spørgsmålet om forebyggelse af snyd
endte med af ministeren at blive adresseret til et spørgsmål om at forbyde
internet som fagligt hjælpemiddel ved
eksaminer.
Forslaget mødte voldsom kritik i undervisningsverdenen, og Danske Gymnasier tog ligeledes kraftigt afstand og
stemplede det som et skridt i den gale
retning.
Brugen af internet og digitale hjælpemidler i undervisningen og ved eksamen
afdækker sider af elevernes kunnen, som
ikke kommer til udtryk i andre typer
prøver. Det gælder for eksempel evnen
til selvstændigt at udvælge materiale og
underkaste det en grundig kildekritik.

Vi medgiver naturligvis, at snyd er en
udfordring, der vedrører de få elever,
men som vi ikke desto mindre skal have
løst. Det er derfor uambitiøst og bagstræberisk at svare igen ved at afskaffe
en nødvendig eksamensform, blot fordi
én promille af eleverne snyder ved de
skriftlige eksaminer. Heldigvis besindede ministeren sig, og har pt. taget forslaget af bordet igen. Til gengæld anfægter
ministeren nu gennem en ny undersøgelse ledelsernes indberetning af omfanget af snyd. Det er tredje konsulentundersøgelse af området.
Der opstod også politiske diskussioner
om grænserne for, hvornår en offentlig
uddannelsesinstitution skal indsamle,
registrere og ikke mindst slette data om
eleverne – ikke mindst foranlediget af
EU-persondataforordningen, der træder
i kraft i 2018.
Behandling af persondata og dataetik er
et stort emne. På den ene side har politikere behov for tilbagemeldinger på politiske indsatser og reformer, og på den
anden side står beskyttelsen af borgernes privatliv. Generelt er de uddannelsespolitiske diskussioner blevet hårdere
og mere polariserede. Uddannelsesområdet er i stigende grad blevet en ideologisk kampplads, hvor selve værdien af
og behovet for uddannelse er i spil, på
samme måde som uddannelsesinstitutionernes rolle i dannelsen af eleverne er
sat på dagsordenen.
Det kom blandt andet til udtryk i den
dataetiske diskussion, undervisningsministeren i foråret opfordrede gymnasieledelserne til at sætte på dagsordenen.
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I et brev til foreningen gav hun udtryk
for et ønske om, at skoleledelserne påtager sig det størst mulige ansvar for, at
personlige oplysninger behandles med
størst mulig omhu. Henvendelsen var
konkret foranlediget af en artikelserie
om det studieadministrative system Lectio, som en landsdækkende avis havde
bragt, og hvor det blandt andet fremgik,
at skemaoplysninger om eleverne her
ligger offentligt tilgængelige.
Brevet er udtryk for, at ministeren har
stærkt fokus på forholdene omkring
skolernes studieadministrative systemer.
Samtidig understregede ministeren, at
omgangen med persondata er mere end
blot jura.
Udgangspunktet er folkeskolen. Alle
folkeskoler skal inden udgangen af i år
ibrugtage læringsplatforme, der kan
kobles med de digitale læremidler, som
bruges i skolerne. Hermed bliver det
muligt at følge den enkelte elevs indsats og skoleforløb meget tæt. Næste år
kobles det hele sammen med en fælles
brugerportal.
Formålet er blandt andet at hjælpe lærere med at følge børnenes læring og løbende faglige fremskridt i forhold til de
faglige fællesmål og sikre en bedre digital understøttelse af arbejdet med elevplaner. Portalen er tænkt som værende
åben for alle elever, forældre, lærere og
pædagoger – sidstnævnte idet portalen
på sigt også skal omfatte dagtilbudsområdet.

Tryg datahåndtering
Der er grund til begejstring over de
muligheder, som digitaliseringen giver

inden for skole og uddannelsesområdet.
Allerede i 2015 lagde Danske Gymnasier op til en national dialog om, hvordan vi måler og arbejder med kvalitet i
det almene gymnasium. Vi anerkendte
dengang som nu behovet for, at skolernes
kvalitetsarbejde rykker
tættere på den enkelte
elevs udvikling gennem
systematisk brug af data
og dokumentation.

Brugen af internet
og digitale hjælpe
midler i under
visningen og ved
eksamen afdækker
sider af elevernes
kunnen, som ikke
kommer til udtryk i
andre typer prøver.

Danske Gymnasier er
dog samtidig enig med
ministeren i, at der er
behov for stillingtagen til
de dataetiske aspekter af
digitaliseringen. Hvilke
typer af personlige data
om elevers læringsforløb, personlige udviklingsforløb og deltagelse i undervisningen skal indsamles? Hvad skal de bruges
til, hvem skal bruge dem, og hvor længe
skal de gemmes?

Af regeringens aftale med kommunerne
fremgår det, at digitaliseringen af undervisningsområdet skal suppleres med en
etisk diskussion for at sikre tryghed hos
både skoler, lærere, elever og forældre
om, hvordan data håndteres. Det indebærer, at der på samme måde, som det
er tilfældet på sundhedsområdet, skal
udarbejdes dataetiske principper for,
hvordan persondata anvendes.
Danske Gymnasier vil gerne understøtte og deltage i en sådan dataetisk diskussion på uddannelsesområdet og har
blandt andet sat debatten på dagsordenen for dette års Årsmøde.
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Styring og ledelse
Spørgsmålet om institutionernes frihedsgrader og forholdet mellem central
styring og lokalt ledelsesrum debatteres
løbende. Det har på undervisningsområdet haft et særligt fokus siden overgangen til selveje, læreroverenskomsten ved OK13, de stadig større krav
til besparelser og effektivisering og på
indholdssiden i forbindelse med gymnasiereformen. I 2017 har det ved regeringens sammenhængsreform med
innovationsminister Sophie Løhde i
spidsen fået en særlig plads i den politiske debat.
Med sammenhængsreformen barsler
regeringen både med en digitaliseringsstrategi, en afbureaukratiseringsplan
og en indsats for god offentlig ledelse.
Danske Gymnasier har sammen med
de øvrige lederforeninger på uddannelsesområdet haft en plads i følgegruppen til Ledelseskommissionen. Danske
Gymnasier arbejder for flest mulige

frihedsgrader og størst muligt ledelsesrum, dog således at ministeriets styring
bør være høj på områder med stor kompleksitet og med behov for nationale
standarder. Det vil sige områder, hvor
det ikke er hensigtsmæssigt, at institutioner af varierende størrelse skal udvikle løsninger på komplekse og dyre
udfordringer. Netprøver er et eksempel
herpå. Til gengæld er det overstyring,
når ministeriet vil styre lærernes kompetenceudvikling helt ned i en detaljeret
økonomistyring, som det er set i forbindelse med implementering af gymnasiereformen eller ved overdreven kontrol af
anvendelsen af lærernes arbejdstid ved
indberetningerne på KPI’erne.
Ved Ledelsestræffet i 2018 får vi i
sektoren mulighed for at drøfte Ledelseskommisionens anbefalinger og
forhandlingerne om OK 18 med innovationsministeren og Moderniseringsstyrelsen.
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Danske Gymnasiers
videre arbejde
Der er politisk fokus på ungdomsuddannelserne, og der venter mange politiske drøftelser forude: Drøftelser med
ministerier, andre interesseorganisationer og samarbejdspartnere, men ikke
mindst skal vi have en grundig drøftelse
i sektoren. En drøftelse af de fremtidige
scenarier for, hvordan de almengymnasiale uddannelser stx og hf placerer sig
i det samlede uddannelsessystem, og
hvordan vi bedst samarbejder i foreningen om en udvikling, der sikrer de unge
de bedste muligheder for uddannelse i
fremtiden. Det glæder vi os til at drøfte
på dette års generalforsamling.

Tæt medlemsinddragelse
På Danske Gymnasiers Årsmøde sidste år tog vi de indledende skridt til en
fremadrettet debat om visionerne for
nye uddannelsesveje for de unge. Bestyrelsen har efterfølgende arbejdet med at
udfolde visionerne mere konkret. Undervejs i processen har en lang række
medlemmer og eksterne interessenter
været inddraget for at kvalificere arbejdet og hjælpe bestyrelsen med at udforme så stærk, værdiskabende og brugbar
en vision som muligt.
På et seminar i marts med en udvidet
kreds af regionsrepræsentanter fastlagde
bestyrelsen således udkast til følgende
principper for at igangsætte et visionsarbejde:

•
•
•
•
•
•

Bæredygtige institutioner tæt på
alle unge
Uddannelse uden lukkede døre
En sikker hånd under alle unge
Gode læringsmiljøer til alle unge
Almendannelse og ny praksisrelation til alle
Uddannelse i takt med samfundet

Bestyrelsen nedsatte parallelt hermed
i forlængelse af debatten på sidste Årsmøde en række arbejdsgrupper, der har
suppleret og underbygget elementer af
visionsarbejdet i forhold til henholdsvis sprog, naturvidenskab, bygninger/
fysiske rammer og praksisnær
undervisning.
Ligeledes indgår Digitaliseringsudvalgets refleksioner om det almene
gymnasium i den digitale tidsalder i arbejdet.

Der er politisk
fokus på ungdoms
uddannelserne, og
der venter mange
politiske drøf
telser forude

Endelig har dialogmøderne i september været ramme om en mere
konkret drøftelse af,
hvordan fremtidens ungdomsuddannelsessystem kunne se ud.
Det er en vigtig diskussion, der ikke må
forceres. Bestyrelsen har derfor besluttet, at drøftelserne skal fortsætte med
generalforsamlingen i 2017 som omdrejningspunkt for det videre arbejde.
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Aktiviteter i 2017

• Ledelsestræf 2017
• Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
• Bestyrelsesseminar

• Bestyrelsesmøde

• Inspirationsdag for
gymnasiets digitale
ildsjæle 2017

• Seminar om frem
tidens uddannelser

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (11. forløb) –
1. undervisningsgang

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (11. forløb) –
3. undervisningsgang

01

DECEMBER 2016

02

03

FEBRUAR

• Bestyrelsesmøde

• Kursus for nye rektorer

• Arbejdsmiljøseminar
2016

• Eksamensplanlægning
for nyere eksamensplanlæggere – Sjælland

• HF kampagne

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (11. forløb) –
4. undervisningsgang
• Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

MARTS

JANUAR

12

• Bestyrelsesmøde

• Eksamensplanlægning
for nyere eksamensplanlæggere – Jylland
• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (11. forløb) –
2. undervisningsgang

MAJ

04
APRIL

• Økonomistyring for
gymnasierne
• Pædagogisk ledelse
gennem feedbacksamtaler og aktionslæring

05
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Årsberetning 2017

• Publikationen: Gymnasiet i tal 2017
• Bestyrelsesmøde
• Konference om det nye
professionsrettede HF
• Økonomistyring på
gymnasierne
• Dialogmøder 2017–
Jylland
• Dialogmøder 2017Sjælland

JUNI
• Publikationen: Det
almene gymnasium i
den digitale tidsalder –
Anbefalinger
• Folkemøde

07

• Når elever klager –
København
• Når elever klager –
Århus
• Årsmøde

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (12. forløb) –
2. undervisningsgang

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (12. forløb) –
4. undervisningsgang

SEPTEMBER

NOVEMBER

JULI

06

• Pædagogisk ledelse
gennem feedbacksamtaler og aktionslæring

08
AUGUST

09

10
OKTOBER

• Bestyrelsesmøde

• Bestyrelsesmøde

• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (12. forløb) –
1. undervisningsgang

• Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
• Ekstraordinært bestyrelsesmøde
• Sociale medier
• SU-grundkursus
• Ledelse af personalet –
hvad siger juraen?
• Ledelse af teams,
studieretninger og projekter (12. forløb) –
3. undervisningsgang
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Årsberetning 2017
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Bestyrelsen
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Anne-Birgitte Rasmussen
Formand

Bjarne Thams
Regionsmedlem Sjælland

Jakob Thulesen Dahl
Næstformand

Torben Poulsen
Regionsmedlem Nordjylland

Birgitte Vedersø
Øvrigt medlem

Søren Hvarregaard
Regionsmedlem Syddanmark

Henrik Boberg Bæch
Regionsmedlem Hovedstaden

Helge Markussen
Regionsmedlem Midtjylland

BESTYRELSESMØDER I PERIODEN

2016

2

2017

2017

25-26 23-24

NOV

JAN

MAR

2017

2017

2017

2

29

5

MAJ

AUG

OKT

2017

2017

9

1

OKT

NOV

Bestyrelsesseminar med
gæster fra regionerne
om ”Fremtidens
uddannelser”
Ekstraordinært
bestyrelsesmøde
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Udvalg 2017

PÆDAGOGISK
UDVALG
Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF
Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium
Mette Vedel
Rungsted Gymnasium
Flemming Steen Jensen
Horsens Statsskole
Anne Vandsø Madsen
Herning HF & VUC
Mette Kynemund
Virum Gymnasium
Anders Krogsøe
Aurehøj Gymnasium
Søren Christensen
Thisted Gymnasium og HF
Sofie Holm Strøm
Faaborg Gymnasium
Lars Amdisen Bossen
Vejen Gymnasium
Mette Trangbæk Hammer
Greve Gymnasium
Susanne Tellerup
Høng Gymnasium

UDVALGET FOR
PÆDAGOGISKE
LEDERE
Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium
Mads Christensen
Kalundborg Gymnasium
Rikke Slivsgaard
Gentofte Studenterkursus
Anne-Mette Krejberg
Aabenraa Statsskole
Thomas Svane Christensen
Brønderslev Gymnasium og HF
Ulrik Vestergaard
Marselisborg Gymnasium
Betina Axelsen
Ingrid Jespersens Gymnasieskole

DIGITALISERINGSUDVALG
Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium
Dorte Fristrup
Århus Statsgymnasium
Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns Åbne Gymnasium
Carsten Claussen
Tornbjerg Gymnasium
Lars Bluhme
Odder Gymnasium
Ulrik Vestergaard
Marselisborg Gymnasium

Årsberetning 2017

FORDELINGS
UDVALG

LEDELSESUDVIKLINGSUDVALGET

Kirsten Schiellerup
Allerød Gymnasium

Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF

Eva Krarup Steensen
Gladsaxe Gymnasium

Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium

Mogens Andersen
Høje Taastrup Gymnasium

Thomas Svane Christensen
Brønderslev Gymnasium og HF

Troels Vang Andersen
Christianshavn Gymnasium

Jesper Vildbrad
Gymnasieskolernes Lederforening
Svendborg Gymnasium

Johnny Vinkel
Himmelev Gymnasium
Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium
Peter Abildgaard 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
Sørens Hindsholm
Nørresundby Gymnasium og HF

Jørgen Lassen
Gymnasieskolernes Lederforening
Rødkilde Gymnasium
Bodil Due
Gymnasiernes Bestyrelsesforening
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Arbejdsgrupper 2017

FØLGEGRUPPE
FOR GYMNASIE
REFORMEN PÅ STX

FØLGEGRUPPE
FOR GYMNASIE
REFORMEN PÅ HF

Søren Hvarregaard
Midtfyns Gymnasium

Torben Poulsen
Aalborghus Gymnasium

Susanne Thomsen Jensen
Odder Gymnasium

Mads Christensen
Kalundborg Gymnasium

Betina Axelsen
Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Pernille Højgaard-Hansen
Viborg Gymnasium og HF

Lone Sandholdt Jacobsen
Viby Gymnasium

Mette Jespersen
Randers HF og VUC

Niels Højlund Pedersen
Nærum Gymnasium

Henrik Cornelius
Gentofte HF

Søren Christensen
Thisted Gymnasium og HF

Lars Andersen
Rybners Gymnasium

Susan Mose
Sct. Knuds Gymnasium

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF

Henrik Nevers
Roskilde Gymnasium

Årsberetning 2017

ARBEJDSGRUPPE
FOR CENSOR
UDLIGNING

RESSOURCEGRUPPE
FOR NATURVIDENSKAB

Jens Ulrik Engelund
Nordsjællands Grundskole
og Gymnasium

Ulrik Vestergaard
Marselisborg Gymnasium

Mette Stentoft
Stenhus Gymnasium og HF
Jeppe Bergstedt
Sct. Knuds Gymnasium
Svend F. Sørensen
Støvring Gymnasium
Kenneth Kuur Sørensen
VUC & HF Nordjylland

Jens Skov
Horsens Gymnasium
Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium
Jette Rygaard Poulsen
Vesthimmerlands Gymnasium og HF
Hanne Hautop
Rosborg Gymnasium
Claus Niller Nielsen
Roskilde Katedralskole
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RESSOURCEGRUPPE
FOR SPROG
Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium
Lone Eibye Mikkelsen
Aarhus Katedralskole
Ivar Ørnby
KNORD
Lotte Büchert
Slagelse Gymnasium
Elsebeth Austin
Hjørring Gymnasium og HF

ARBEJDSGRUPPE
FOR FYSISKE RAMMER OG BYGNINGER
Helge Markussen
Viborg Katedralskole
Lars Viborg Jørgensen
Ørestad Gymnasium
Lone Andersen
Randers Statsskole
Lone Eibye Mikkelsen
Aarhus Katedralskole
Henrik Madsen
Egedal Gymnasium og HF
Jens Boe Nielsen
Nørre Gymnasium
Jens Nielsen
Støvring Gymnasium
Gitte Barkholt
Grindsted Gymnasium
Peter Abildgaard Andersen
Kalundborg Gymnasium
Michael Levy Bruus
Maribo Gymnasium

Årsberetning 2017

DIALOGFORUM
FOR DE STUDIE
ADMINISTRATIVE
SYSTEMER
Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns Åbne Gymnasium
Dorte Fristrup
Århus Statsgymnasium
Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF
Jens Boe Nielsen
Nørre Gymnasium
Peter Kuhlman
Frederiksborg Gymnasium og HF
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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

