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Årsberetning 2019

Forord

2019 har været et begivenhedsrigt år,
hvor mange af de forhold, der definerer
gymnasiernes hverdag og fremtid, har
været i spil politisk. Alt fra optagelsesproces, elevfordeling og trivsel til besparelser, taxameter og uddannelsesudbud
er blevet behandlet på Christiansborg.
Vi har i Danske Gymnasier tilstræbt at
være på forkant med den politiske udvikling og har i årets løb spillet os på banen
med bud på politiske løsninger på en
række områder. Det har vi gjort med
afsæt i talrige, uundværlige input fra
medlemsskolerne. På nogle dagsordener
har vi indgået samarbejder med andre
aktører for at stå stærkere, bl.a. de andre
lederforeninger på uddannelsesområdet,
GL, Danske Regioner og Landdistrikternes Fællesråd.

af en høj kvalitet og populært blandt
unge. Vi giver eleverne en bred faglighed, et godt ungdomsmiljø og en skoleform med gode muligheder for aktiv deltagelse og medbestemmelse. Det betyder,
at eleverne både tilegner sig brede kompetencer og lærer at forholde sig reflekterende og ansvarligt til sig selv, deres
medmennesker og deres
omverden. Og det gør
os til et attraktivt valg.
Vi kan glæde os
For, som vi siger med
vores nye kampagne, alt
over, at en række
er muligt med en stuaf de forhold, vi har
denterhue på hovedet.

»

kæmpet med, står
ændret

Vi kan glæde os over, at en række af de
forhold, vi har kæmpet med, står til at
blive ændret: Omprioriteringsbidraget
bliver afskaffet fra 2020, optagelsesreglerne bliver lavet om, der er vedtaget en
midlertidig løsning på elevfordelingsproblemerne, de almene gymnasier får (betinget) ret til at udbyde eud, fraværsreglerne bliver ændret, eleverne får ret til
vejledning om eud efter gymnasiet, og
bindingerne på placeringen af de interne
prøver bliver fjernet.

Det ændrer ikke på, at
til at blive
vi hele tiden skal arbejde på at udvikle stx
og hf. Vi står midt i en
digital og teknologisk udvikling, som vi
hele tiden skal være på omgangshøjde
med. Samtidig skal vi sætte fokus på
almendannelse i en tid med store informationsstrømme og mange valgmuligheder. Og vi skal sikre, at der bliver ved
med at være en bred geografisk uddannelsesdækning og et fleksibelt ungdomsuddannelsessystem, så flest muligt unge
får en ungdomsuddannelse. Det er nogle
af de elementer, der ligger i foreningens
nye strategi, som er på dagsordenen på
dette års generalforsamling.

Til trods for en række økonomisk hårde
år er vores almengymnasiale tilbud stadig

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

«
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Foreningens politiske
arbejde i 2019
Danske Gymnasier har i 2019 fortsat
arbejdet med en mere synlig, løsningsorienteret interessevaretagelse og mere proaktiv kommunikation. Det afspejler sig
blandt andet i, at foreningen har fremlagt
bud på politiske tiltag og løsninger på en
række forskellige områder, og i mediernes omtale af foreningen: Danske Gymnasier blev i første halvdel af 2019 omtalt
651 gange i medierne. Det er en stigning
på 15 pct. i forhold til første halvdel af
2018 og mere end en fordobling sammenlignet med samme periode 2017.

Foreningens nye strategi
I januar 2019 iværksatte bestyrelsen et
arbejde med at formulere en ny strategi
for Danske Gymnasier. Den eksisterende
2020-strategi skulle opdateres, så den
afspejlede ønskerne på generalforsamlingen i 2017 om en mere synlig og proaktiv
interessevaretagelse og flugtede med
principperne i politikpapiret Flexication
møder dannelse, der blev vedtaget på
generalforsamlingen i 2018. Samtidig
skulle den nye strategi definere foreningens prioriterede indsatser de kommende
fem år.
Strategien blev udarbejdet i en arbejdsgruppe under bestyrelsen. I processen
blev der lagt vægt på inddragelse af
medlemsskolerne. En første skitse til
strategien blev præsenteret for foreningens arbejdsgrupper og udvalg på en
temadag i april, og efterfølgende blev et
udkast drøftet på forårets regionsmøder
og sendt i høring blandt arbejdsgrupper
og udvalg.
Den nye strategi indeholder et overordnet
pejlemærke for foreningen: Der skal på
længere sigt skabes én gymnasieskole,
hvor de studieforberedende ungdomsuddannelser – efter lokale behov – kan samles med klare og adskilte profiler. Det vil
bidrage til et fleksibelt ungdomsuddannelsessystem og en bred uddannelses-

dækning, og det vil afhjælpe udfordringerne med elevfordeling mellem institutionerne.
Strategien definerer tre mærkesager for
foreningen i de kommende år:

1

	En gymnasiekultur, der danner
og uddanner hele mennesker til
fremtiden

2
3

	En høj, fælles national kvalitet i
uddannelserne på alle gymnasier

	Et sammenhængende ungdomsuddannelsessystem med klare profiler
og bred geografisk dækning.

Fremtidens ungdomsuddannelser
Med afsæt i det bud på fremtidens ungdomsuddannelsessystem, som blev vedtaget på Danske Gymnasiers generalforsamling i 2018, nedsatte foreningen i
starten af 2019 en kommission, som
skulle kvalificere og udfordre Danske
Gymnasiers bud.
I kommissionen sad:
	André Rogaczewski, CEO
i Netcompany
	Anja C. Andersen, astrofysiker
ved Niels Bohr Instituttet
	Christian Jensen, ansvarshavende
chefredaktør på Politiken
	Claus Rosenkrands Olsen,
uddannelseschef i Dansk Erhverv
	Jens Philip Yazdani,
tidligere formand for DGS
	Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri
	Sine Sunesen, administrerende
direktør i AC
	Thomas Harder, forfatter.
Efter fem møder med forskellige temaer
på dagsordenen afsluttede kommissionen
sit arbejde i efteråret 2019. På baggrund

Årsberetning 2019

5

6

Danske Gymnasier

af kommissionens drøftelser udgav Danske Gymnasier en publikation med 15
pejlemærker for fremtidens ungdomsuddannelsessystem. I offentliggørelsen satte
foreningen fokus på tre af dem:

1
2
3

Der skal skabes en bedre balance
mellem mestring og præstation med
henblik på at skabe dygtige, nysgerrige og løsningsorienterede unge,
der tør begå fejl og lære af dem.
Alle unge skal have adgang
til ungdomsuddannelse af høj
kvalitet, og der skal tages politisk
ansvar for uddannelsesudbuddet,
da selvejet ikke kan bære det alene.
Det skal være mere legitimt at
tage en eud efter en gymnasial
uddannelse. Bl.a. skal eleverne
i gymnasiet have retskrav på
vejledning til eud.

Danske Gymnasier fortsætter arbejdet
med pejlemærkerne.

Omprioriteringsbidraget
Omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet fortsatte gennem 2019, hvor
hele sektoren på fjerde år skar yderligere
to pct. af budgetterne. Konsekvenserne
på gymnasierne blev mere og mere synlige, og i foråret fyldte de mange lærerafskedigelser meget på gymnasierne
og i medierne.
Foreningen fortsatte sit samarbejde med
10 andre lederforeninger på uddannelsesområdet under overskriften STOP2pctNU. I folketingsvalgkampen arrangerede de 11 foreninger en uddannelsespolitisk debat med Kristian Jensen (V),
Anders Samuelsen (LA), Mattias Tesfaye
(S) og Morten Østergaard (RV). Formålet
var at få uddannelse – og besparelserne
herpå – højere op på dagsordenen i valgkampen. Debatten blev afholdt på Campus Carlsberg og livetransmitteret i TV2
News.
Måneden efter afholdt STOP2pctNUkredsen et arrangement på Folkemødet
på Bornholm under overskriften Tilbage
til uddannelser i verdensklasse. Debatten
skulle sende et klart signal til den nye
regering om behovet for en mere ambitiøs
tilgang til uddannelsesområdet.
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I løbet af foråret begyndte det politiske
flertal for omprioriteringsbidraget at
smuldre, og efter folketingsvalget indgik
afskaffelsen i det forståelsespapir, som
den nye regering formulerede med sine
støttepartier. Da regeringen fremlagde
sit udspil til Finanslov for 2020, stod
afskaffelsen sort på hvidt.
De 11 foreninger i STOP2pctNU-samarbejdet har besluttet at fortsætte det succesfulde samarbejde med en justeret
kurs, hvor der sættes fokus på behovet
for investeringer i uddannelse.

Elevfordeling
Udfordringerne med at skabe en bedre
fordeling af eleverne, både etnisk og geografisk, fortsatte i 2019. Flere gymnasier
oplever en polarisering af eleverne med
faldende elevtal til følge, når andelen af
elever med anden etnisk baggrund bliver
for stor. Samtidig oplever gymnasier i
mindre byer, at deres elevgrundlag drænes, fordi der bliver færre unge, samtidig
med at stadig flere søger mod de større
bygymnasier.
I Aarhus udarbejdede rektorerne ad to
omgange en ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation til at fastsætte
lokale fordelingsregler. Ministeriet gav i
første omgang afslag på, at de kunne fortsætte deres KUO-model. Rektorerne
indsendte derfor en ny ansøgning, men
ministeriets delvise godkendelse af det
nye forslag kom så sent, at det ikke kunne
nå at få effekt på søgningen. På Vestegnen
råbte rektorerne vagt i gevær over deres
faldende elevtal som følge af en høj andel
elever med anden etnisk baggrund.
På trods af det akutte behov har den politiske handling ladet vente på sig. For
Danske Gymnasier er det vigtigt, at der
bliver en mere balanceret elevsammensætning på gymnasierne, og at der er en
bred geografisk uddannelsesdækning.

Foreningen har arbejdet målrettet på at
løfte elevfordelingsspørgsmålet på den
politiske dagsorden. Senest offentliggjorde Danske Gymnasier i starten af
september et udspil til bedre elevfordeling sammen med Danske Regioner. Udspillet, der fik stor opmærksomhed i medierne, indeholder en række modeller,
som fordelingsudvalgene kan tage i brug
for at modvirke etnisk
polarisering mellem
gymnasierne. Derudover
For Danske Gymnasier
indeholder det forslag
er det vigtigt, at der
om stærk kapacitetsstyring, minimumsoptag og
bliver en mere balanceret
trekantsflytninger for at
elevsammensætning på
sikre en bred uddannelsesdækning.

»

gymnasierne, og at
der er bred geografisk
uddannelsesdækning

Da den nye undervisningsminister tiltrådte,
stod elevfordeling højt
på hendes dagsorden.
Det blev i første omgang
til en politisk aftale om at indføre mulighed for at lave lokale elevfordelingsregler
ved optaget for skoleåret 2020/21. Samtidig tilkendegav regeringen, at der arbejdes videre med en mere omfattende og
langsigtet løsning på elevfordelingen på
gymnasierne.

Optagelseskrav og -proces
Allerede da den nye optagelsesbekendtgørelse blev sendt i høring i efteråret
2018, gjorde Danske Gymnasier opmærksom på, at den nye proces var alt
for kompliceret og uigennemskuelig.
Efterfølgende arbejdede foreningen på at
synliggøre problemerne over for Undervisningsministeriet og i medierne. I løbet
af foråret blev det tydeligt for både elever, forældre og politikere, at processen
for at blive optaget på de gymnasiale
uddannelser var problematisk. Og sommeren igennem kom der stadig flere eksempler i medierne på elever, der var
kommet i klemme.

«
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Den nye undervisningsminister foretog
to lynindgreb i reglerne: Først justerede
hun beståkriterierne for optagelsesprøven, og dernæst gjorde hun det muligt for
gymnasierne at afholde en ekstra optagelsesprøve for de elever, der havde fortrudt 10. klasse eller efterskole, og som
i stedet ønskede optag på en gymnasial
uddannelse. Hun gjorde det også klart, at
der skulle ske grundlæggende ændringer
af reglerne.
Danske Gymnasier bidrog til ministeriets evaluering af optagelseskrav og -proces, og foreningen var desuden på rundtur hos undervisningsordførerne med
forslag til, hvordan reglerne burde ændres. De grundlæggende principper i
foreningens forslag var, at processen
skal forenkles, at uddannelsesparathedsvurderingen skal tillægges mere vægt,
og at elevernes retskrav skal gælde i to
år fra 9. klasse. Danske Gymnasier samarbejdede med DEG og Efterskoleforeningen om at løfte løsningsforslaget.
Da ministeriets evaluering kom i september, var konklusionerne tydelige: Som
følge af komplekse regler havde optagelsesprocessen været præget af usikkerhed
for både ansøgere, vejledere og gymnasier.
I skrivende stund arbejder partierne på
en ny model, og de foreløbige meldinger
tyder på, at mange uhensigtsmæssigheder
vil blive fjernet, og at der er blevet lyttet
til Danske Gymnasiers løsningsforslag,
såsom at lade elevernes retskrav gælde i
to år fra 9. klasse.

Taxameter og institutionslov
I december 2018 fremlagde den tidligere
regering sit ungeudspil, som bl.a. indebar
en revision af taxameter- og tilskudssystemet og et ønske om flere erhvervsskoler og gymnasier under samme tag. I
forlængelse af udspillet blev der iværksat
et eftersyn af taxameter- og tilskudssy-

stemet og en temperaturmåling af institutionslandskabet. Danske Gymnasier er
stærkt repræsenteret i dette arbejde: Formanden har plads i interessentfølgegruppen, der sidder rektorer i praktikerpanelet, og sekretariatet deltager i referencegruppen.
Danske Gymnasier er åben over for en
omfordeling mellem medlemsskolerne,
men der skal ikke omfordeles flere midler, end der er behov for, og effekten for
de få skal holdes op imod effekten for de
mange. Foreningen har i samarbejde med
Landdistrikternes Fællesråd fremlagt
anbefalinger til ændringer, herunder en
omlægning til øget grundtilskud, en styrkelse af udkantstilskuddet og bedre økonomiske betingelser ved fusioner uanset
institutionstype.
Der er indtil videre udelukkende indgået
en aftale om delelementer af ungeudspillet i Folketinget. Aftalen indebærer, at
eud-grundforløb – under visse betingelser – kan udbydes på almengymnasiale
institutioner, og at der pr. 2020 indføres
et henvisningstaxameter. Danske Gymnasier har forholdt sig positivt til forslaget om at udbyde eud-grundforløb, når
de lokale behov tilsiger det, for at bidrage
til en bred uddannelsesdækning, der
sikrer ungdomsuddannelser tættest muligt på de unge.
Den nye regering har sendt signaler om,
at der skal ske en øget kapacitetsstyring
af gymnasierne. Da dette kan indebære
en større økonomisk omfordeling, har
Danske Gymnasier påpeget, at de økonomiske effekter af øget kapacitetsstyring
skal afklares, inden man lægger sig fast
på ændringer af taxametersystemet.

Snitfladen til erhvervsuddannelserne
Den tidligere regering indgik i november
2018 en bred aftale om erhvervsuddan-
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nelserne, som bl.a. indebar ændringer i
vejledningen om valg af ungdomsuddannelse, og at der skal udarbejdes kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for at få flere til at vælge
erhvervsuddannelserne. Samtidig blev
der nedsat et ekspertudvalg, som inden
udgangen af 2019 skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan rettes
mod erhvervsuddannelserne.

også bliver vejledt om erhvervsuddannelser og ikke kun de videregående uddannelser. Det vil medvirke til, at eud
også betragtes som en uddannelse, man
kan tage efter gymnasiet. Danske Gymnasier har arbejdet på at løfte denne
dagsorden i samarbejder med hhv. DEG,
GL og Dansk Byggeri, og det har båret
frugt.

Fraværsreglerne
Intentionen bag eud-aftalen er klar og
reel, men tendenserne til at ville begrænse
de unges frie valg af gymnasiet for at øge
søgningen til erhvervsuddannelserne er
problematiske. Danske Gymnasier argumenterer løbende for, at fordelingen af
elever på ungdomsuddannelserne ikke
skal ses som et nulsumsspil, men at der i
stedet er en fælles ambition om, at flest
muligt unge skal have en ungdomsuddannelse. Med det nye parlamentariske flertal
lader fokus til at have flyttet sig i denne
retning, og det er glædeligt.
I samme boldgade er det også positivt, at
regeringen åbner for, at gymnasieelever

Siden efteråret 2018 har gymnasierne
bokset med de nye fraværsregler, som
blev indført af den daværende undervisningsminister. Reglerne fjernede gymnasiernes mulighed for at tage individuelle hensyn og skabte et unødvendigt
bureaukrati. De gav desuden eleverne
uhensigtsmæssige incitamenter til at
blive helt væk fra undervisningen, hvis
de var få minutter forsinket.
Danske Gymnasier argumenterede i debatten om fraværsreglerne for, at gymnasierne allerede med succes arbejder på at
nedbringe fraværet, og at de nye regler
var en unødvendig detailstyring.
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Efter sommerferien meddelte den nye
undervisningsminister, at reglerne vil
blive ændret, og inviterede Danske
Gymnasier og de øvrige berørte foreninger til en dialog herom. Regeringen har i
skrivende stund fremlagt et forslag om en
ændring af reglerne, der imødekommer
sektorens ønsker.

Karaktergivning og trivsel
I forbindelse med offentliggørelsen af
evalueringen af syv-trins-skalaen meddelte den daværende uddannelses- og
forskningsminister i januar, at regeringen ville ændre karakterskalaen, bl.a.
ved at indføre 12+.
Ideen om 12+ blev hurtigt skudt ned af
den nye regering, men der er fortsat et
bredt politisk ønske om at se på karakterskalaen, som igen og igen kobles sammen
med det øgede præstationspres blandt
unge. Det skete senest i forbindelse med
offentliggørelsen af den første nationale
trivselsundersøgelse i september, som
viste, at en del unge føler sig pressede –
af mange forskellige og ikke blot faglige
årsager.
Danske Gymnasier mener, at der bør
laves nye trinbeskrivelser til karakterskalaen, så beskrivelserne i højere grad hænger sammen med fagenes faglige krav og
ikke måler graden af mangler, men i stedet motiverer eleverne til at dygtiggøre
sig. Foreningen har også argumenteret
for, at man i den faglige vurdering af
eleverne bør lægge mere vægt på formativ feedback, og foreningen har fremlagt
et konkret forslag om, at gymnasierne får
mulighed for mere fleksibel karaktergivning, hvor karakterer fylder mindre og
formativ feedback mere.

Matematik B
På initiativ fra en række medlemsskoler
sendte Danske Gymnasier i marts et brev
til den daværende undervisningsminister

for at gøre opmærksom på problemerne
med pensumophobning og for stort fokus
på værktøjsprogrammer i Matematik B.
Foreningen opfordrede ministeren til at
gribe ind inden sommerens prøver.
Det skete desværre ikke, og eksamensresultaterne bekræftede bekymringerne:
Dumpeprocenten blev
næsten fordoblet, og
derfor valgte UndervisDanske Gymnasier
ningsministeriet at
mener, at der bør laves
sænke beståkravet. Herefter skortede det ikke
nye trinbeskrivelser til
på barske ord om elekarakterskalaen, så
vernes matematikkompetencer i medierne.

»

beskrivelserne i højere
grad hænger sammen
med fagenes faglige
krav og ikke måler
graden af mangler

Danske Gymnasier præsenterede på et møde
med ministeriet efter
sommerferien en række
anbefalinger til ændringer i faget, bl.a. at der
skal være mindre stoftrængsel, bedre efteruddannelse og vejledninger samt en større
opmærksomhed på, hvordan CAS anvendes i den skriftlige eksamen.

Interne prøver
I efteråret 2018 gjorde Danske Gymnasier Undervisningsministeriet og partiernes undervisningsordførere opmærksomme på det uhensigtsmæssige i, at
man i gymnasielovens § 28 vedr. interne
prøver anvendte begrebet årsprøver og
omfattede alle studieretningsfag. Det
indebar, at de interne prøver skulle afholdes i slutningen af skoleåret, hvilket
gav en unødvendig skæv arbejdsbelastning på gymnasierne.
Foreningen opfordrede til, at »årsprøver«
blev erstattet af »prøver«, og at det blev
ændret til »udvalgte« studieretningsfag
for at give gymnasierne større frihed i
planlægningen af skoleåret.

«
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Gymnasieforligskredsen imødekom delvist foreningens forslag og besluttede at
ændre loven, så interne prøver kan placeres mere frit. Lovændringen forventes at
træde i kraft 1. februar 2020.

Opfølgning på OK18
Som led i opfølgningen på OK18 har
Danske Gymnasier sammen med GL set
på, hvordan de to foreninger i fællesskab
kan give gymnasierne inspiration til at
sikre en jævn arbejdsmængde henover
skoleåret. Det resulterede før sommerferien i et fælles papir med inspiration til
både lærere og ledelse til, hvordan en
jævn arbejdsmængde kan tænkes ind i
gymnasiernes planlægning.

Hf
I sommer var det 50 år siden, de første
hf-studenter fi k huer på. Det markerede
Danske Gymnasier ved at afholde en
konference i oktober sammen med Danske HF & VUC. Konferencen skulle
understrege vigtigheden af hf, herunder
uddannelsens betydning for den sociale
mobilitet.

Hf har gennemgået en lang række forandringer siden 1969, senest med reformen
i 2017. Her blev hf med en række fagpakker mere professionstonet, og den
foreløbige vurdering er, at man i store
træk er lykkedes med at gøre hf til en
god og kortere vej til professionsuddannelserne. Det arbejder Danske Gymnasier på at tydeliggøre i en tid, hvor der
netop mangler bl.a. pædagoger, sygeplejersker og skolelærere.
Der er dog også nogle udfordringer, bl.a.
vedrørende timeloft og manglende muligheder for flere fag på A-niveau, hvilket
begrænser fleksibiliteten i uddannelsen.
Det har Danske Gymnasier gjort undervisningsministeren opmærksom på i form
af en række forslag til forbedringer af
hf-reformen.

Temadag om almendannelse
I november afholdt Danske Gymnasier
og GL en temadag om almendannelse for
ledere og lærere fra de almengymnasiale
uddannelser. Formålet med temadagen
var at debattere og sprogliggøre almen-
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dannelse med henblik på at skabe en
gymnasiekultur, der i højere grad har
almendannelse som samtaleemne.
Temadagen var også en del af foreningens
arbejde med at tydeliggøre de almengymnasiale uddannelsers værdi.

Kampagnen blev lanceret i juni, hvor
T-shirts med Alt er muligt og en lang
række andre kampagnematerialer prydede
nye studenter og gymnasiernes sociale
medier, og hvor en Alt er muligt-studentervogn besøgte årets Folkemøde. Kampagneindsatsen fortsætter i det nye år.

Stx-kampagnen Alt er muligt

Ferielovens overgangsordning

Som led i implementeringen af foreningens nye kommunikationsstrategi fi k
Danske Gymnasier i foråret udarbejdet
et fælles brandingkoncept for stx, som
blev stillet til rådighed for alle medlemsskolerne.

Overgangen til en ny ferieordning har
givet særlige udfordringer for uddannelsessektoren. Overgangsordningen har
som konsekvens, at medarbejderne på
gymnasierne alene kan nå at optjene 16,7
feriedage til brug i sommerferien 2020 til
trods for, at gymnasierne typisk holder
sommerferielukket i 25 feriedage.

Formålet med et fælles kampagnekoncept
er at skabe en stærk fortælling om stx’
værdi med fokus på den betydning, det
har for eleverne. Indsatsen skal ses i lyset
af, at stx ikke har stået højt på den politiske dagsorden de seneste år. Sloganet Alt
er muligt indkapsler, at stx er det fremtidssikre valg, der giver unge flest muligheder i en foranderlig verden. Sloganet er
positivt og optimistisk, favner bredt og er
langtidsholdbart.

Danske Gymnasier har derfor i løbet af
2019 været i løbende dialog med Moderniseringsstyrelsen og GL for at drøfte
forslag til planlægning af ferie og arbejdstid i forbindelse med overgangen
til den nye ferieordning.
Danske Gymnasier har også haft stort
fokus på de økonomiske aspekter af over-
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gangen til ny ferieordning. Foreningen
har været i dialog med Moderniseringsstyrelsen, med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på sidelinjen, for at fi nde
løsninger. Især håndteringen af de indefrosne feriepenge som led i overgangsordningen har fyldt meget, herunder en
afklaring af om det vil være frivilligt for
gymnasierne at indbetale et års indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes
Feriemidler.
Da flere medlemsskoler oplyste foreningen om, at en tvungen indbetaling vil
have store likviditetsmæssige konsekvenser, valgte foreningen via medierne
at gøre opmærksom på de problemer, det
vil have for gymnasier med lav likviditet
og egenkapital, hvis indbetalingen blev
tvungen.

Monitorering af eksaminer
Som opfølgning på gymnasieforliget og
den politiske aftale om at øge indsatsen
mod snyd ved prøver i gymnasiet udviklede Undervisningsministeriet et centralt monitoreringssystem, Den Digitale
Prøvevagt, til brug ved skriftlige eksaminer. Programmet skulle afprøves ved
forårets terminsprøver. Her blev det
tydeligt, at Prøvevagten var behæftet
med en række fejl, og dertil kom tvivl
om persondatasikkerheden, som fi k
eleverne til at protestere.

Ministeriet endte med at gøre det frivilligt for gymnasierne, om de ville bruge
et monitoreringssystem ved sommerens
eksaminer, og lod det desuden være op
til gymnasierne, hvilket system de ville
anvende.
Lige inden de skriftlige eksaminer offentliggjorde Datatilsynet en afgørelse i
en sag, hvor man havde undersøgt problemer ved dataindsamlingen i monitoreringssystemet ExamCookie på Fredericia
Gymnasium. Datatilsynet udtalte en alvorlig kritik af behandlingen af personoplysninger, og afgørelsen fik ministeriet
til at fraråde gymnasierne at anvende
ExamCookie indtil videre.
Det er endnu uafklaret, hvor sagen lander. Danske Gymnasier har argumenteret
for, at hvis der skal ske en digital monitorering, skal det være en central og finansieret løsning, som er gennemtestet før
udbredelse til alle gymnasier.

Sekretariatets rådgivning
De mange lærerafskedigelser på gymnasierne har fyldt meget i sekretariatets
medlemsservice, hvor den ansættelsesretlige rådgivning har været ekstra efterspurgt i en længere periode. Også ferielovens overgangsordning har stået højt på
listen over emner, som medlemsskolerne
har kontaktet rådgivningen om i 2019.

Årsberetning 2019
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Aktiviteter 2019

	
Arbejdsmiljøseminar

	Kursus: Lovpligtig
arbejdsmiljøuddannelse

	Bestyrelsesseminar
	
1. møde i Kommissionen
for fremtidens ungdomsuddannelser
	Kursus for nye rektorer

JANUAR 2019

12
DECEMBER 2018
	Bestyrelsesmøde

01

	Bestyrelsesmøde

	
Bestyrelsesmøde

	
2. møde i Kommissionen
for fremtidens ungdomsuddannelser

	
3. møde i Kommissionen
for fremtidens ungdomsuddannelser

MARTS 2019

MAJ 2019

02
FEBRUAR 2019
	Bestyrelseskonference
med GBF, GL og
Danske HF & VUC
	Ledelsestræf 2019

03

04
APRIL 2019
	Temadag for udvalg
og arbejdsgrupper
om Flexication møder
dannelse og Danske
Gymnasiers nye
strategi

05
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	Kursus: Når elever klager
– København
I nformationsmøde ifm.
aflevering af bevaringspligtige papirarkivalier
i samarbejde med Rigsarkivet – Fredericia
 øde med fordelingsM
udvalgsformænd
 ursus: Ledelse af teams,
K
studieretninger og
projekter (14. forløb)
– 1. undervisningsgang
 ilse-på møde for
H
nye rektorer og
vicerektorer

	Kursus: Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (14. forløb)
– 3. undervisningsgang
	Temadag om almendannelse i samarbejde
med GL
	Informationsmøde ifm.
aflevering af bevaringspligtige papirarkivalier
i samarbejde med Rigsarkivet – København
	Danske Gymnasiers
årsmøde

 ursus: ØkonomiK
styring på gymnasierne
	Bestyrelsesseminar

SEPTEMBER 2019

	Kursus: Pædagogisk
ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring

NOVEMBER 2019

06 07 08 09 10
JUNI 2019

AUGUST 2019

OKTOBER 2019

	Lancering af kampagnen
Alt er muligt

	5. møde i Kommissionen
for fremtidens ungdomsuddannelser

 ursus: Lovpligtig
K
arbejdsmiljøuddannelse

	Informationsmøde ifm.
aflevering af bevaringspligtige papirarkivalier
i samarbejde med
Rigsarkivet – Århus
	Folkemøde
	4. møde i Kommissionen
for fremtidens ungdomsuddannelser
	Bestyrelsesmøde

	Bestyrelsesmøde

	Kursus: Ledelse af
teams, studieretninger
og projekter (14. forløb)
– 2. undervisningsgang
Kursus: Sociale medier
Kursus: Ledelse af
personalet – hvad siger
juraen?
	Hf-konference i samarbejde med Danske HF
& VUC
	Kursus for pædagogiske
ledere
	SU-grundkursus
	Kursus: Klar til ledelse
1. modul
Bestyrelsesmøde
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Bestyrelsen

Birgitte Vedersø
Formand
Jakob Thulesen Dahl
Næstformand
Søren Hindsholm
Øvrigt medlem
Anders Kloppenborg
Regionsmedlem Hovedstaden
Bjarne Thams
Regionsmedlem Sjælland
Søren Hvarregaard
Regionsmedlem Syddanmark
Helge Markussen
Regionsmedlem Midtjylland
Jette Rygaard
Regionsmedlem Nordjylland

Årsberetning 2019

Arbejdsgrupper
pr. 1. oktober 2019

DIGITALISERINGSUDVALGET

UDVALGET FOR
PÆDAGOGISKE LEDERE

Bjarne Thams (formand)
Solrød Gymnasium

Anne-Mette Krejberg (formand)
Aabenraa Statsskole

Helge Markussen
Viborg Katedralskole

Sigrid Egeskov Andersen
Køge Gymnasium

Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium

Sofie Paludan
Rødovre Gymnasium

Dorte Fristrup
Århus Statsgymnasium

Jette Nørgaard
Rosborg Gymnasium og HF

Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns åbne Gymnasium

Thorbjørn Lind
Aalborghus Gymnasium

Carsten Claussen
Tornbjerg Gymnasium

Anders Ølsgaard Larsen
Aarhus Katedralskole

Lars Bluhme
Odder gymnasium

Morten Lindegaard Banke
Rasmussen
Albertslund Gymnasium, NEXT

Sigrid Egeskov Andersen
Køge Gymnasium
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ARBEJDSGRUPPEN
FOR SPROG

ARBEJDSGRUPPEN FOR
NATURVIDENSKAB

Jette Rygaard (formand)
Vesthimmerlands Gymnasium
og HF

Jette Rygaard (formand)
Vesthimmerlands Gymnasium
og HF

Lone Eibye Mikkelsen
Aarhus Katedralskole

Jette Nørgaard
Rosborg Gymnasium og HF

Ivar Ørnby
U/NORD

Hanne Hautop
Rosborg Gymnasium og HF

Lotte Büchert
Slagelse Gymnasium

Claus Niller Nielsen
Roskilde Katedralskole

Elsebeth Austin
Hjørring Gymnasium STX
& HF

Martin Ingemann Hansen
Egaa Gymnasium

Sofie Paludan
Rødovre Gymnasium

Sara Mac Dalland
Det frie Gymnasium

Årsberetning 2019

ARBEJDSGRUPPEN
FOR MATEMATIK

ARBEJDSGRUPPEN FOR
STX (gymnasiereform)

Jette Rygaard (formand)
Vesthimmerlands Gymnasium
og HF

Søren Hvarregaard (formand)
Midtfyns Gymnasium

Birgitte Nielsen
Kalundborg Gymnasium
Thomas Frommelt
Greve Gymnasium
Peter Ditlev Olsen
Rødovre Gymnasium
Bo Hove
Thisted Gymnasium STX
og HF
Tom Jensen
Kolding Gymnasium
Eva Katballe
Midtfyn Gymnasium
Claus Jungersen
Rønde Gymnasium
Jette Nørgaard
Rosborg Gymnasium og HF

Birgitte Vedersø
Gefion Gymnasium
Susanne Thomsen Jensen
Odder Gymnasium
Morten Lindegaard Banke
Rasmussen
Albertslund Gymnasium, NEXT
Lone Sandholdt Jacobsen
Viby Gymnasium
Niels Hjølund Pedersen
Nærum Gymnasium
Søren Christensen
Thisted Gymnasium STX og HF
Susan Mose
Sct. Knuds Gymnasium
Henrik Nevers
Roskilde Gymnasium
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ARBEJDSGRUPPEN
FOR HF
(gymnasiereform)

PÆDAOGOGISK
ARBEJDSGRUPPE

Søren Hindsholm (formand)
Nørresundby Gymnasium
& HF

Søren Hindsholm (formand)
Nørresundby Gymnasium & HF

Torben Poulsen
Aalborghus Gymnasium
Morten Lindegaard Banke
Rasmussen
Albertslund Gymnasium,
NEXT

Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF
Flemming Steen Jensen
Horsens Statsskole
Mette Kynemund
Virum Gymnasium

Pernille Højgaard-Hansen
Viborg Gymnasium og HF

Anders Krogsøe
Frederiksborg Gymnasium og HF

Mette Jespersen
Århus Akademi

Søren Christensen
Thisted Gymnasium STX og HF

Henrik Cornelius
Gentofte HF

Lars Amdisen Bossen
Vejen Gymnasium og HF

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF

Mette Trangbæk Hammer
Greve Gymnasium
Thorbjørn Lind
Aalborghus Gymnasium
Anders Ølsgaard Larsen
Aarhus Katedralskole

Årsberetning 2019

ARBEJDSGRUPPEN
FOR LEDELSESUDVIKLING

ARBEJDSGRUPPEN FOR
OVERENSKOMST 2018

Birgitte Vedersø (formand)
Gefion Gymnasium

Birgitte Vedersø (formand)
Gefion Gymnasium

Sigrid Egeskov Andersen
Køge Gymnasium

Jakob Thulesen Dahl
Skanderborg Gymnasium

Sofie Paludan
Rødovre Gymnasium

Jens Boe Nielsen
Nørre Gymnasium

Jesper Vildbrad
Gymnasieskolernes
Lederforening (Svendborg
Gymnasium)

Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium

Lars Korslund Nielsen
Gymnasieskolernes
Lederforening (Hasseris
Gymnasium)
Stig Wall
Gymnasiernes
Bestyrelsesforening
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ARBEJDSGRUPPE
OM CENSORUDLIGNING

Jens Ulrik Engelund
Nordsjællands Grundskole
og Gymnasium
Mette Stentoft
Stenhus Gymnasium og HF
Jeppe Bergstedt
Sct. Knuds Gymnasium
Svend F. Sørensen
Støvring Gymnasium
Ole Lund Kjeldsen
HF & VUC Nord
Katja Elm
Roskilde Gymnasium

Årsberetning 2019

FORMÆND FOR FORDELINGSUDVALGENE

Kirsten Schiellerup
Allerød Gymnasium

Dorte Fristrup
Århus Statsgymnasium

Eva Krarup Steensen
Gladsaxe Gymnasium

Johannes Grønager
Tørring Gymnasium

Mogens Andersen
Høje Taastrup Gymnasium

Poul Erik Madsen
Fredericia Gymnasium

Troels Vang Andersen
Christianshavn Gymnasium

Ruth Funder
Haderslev Katedralskole

Johnny Vinkel
Himmelev Gymnasium

Gitte Vest Barkholt
Grindsted Gymnasium & HF

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF

Christian Alnor
Middelfart Gymnasium & HF

Peter Abildgaard Andersen
Kalundborg Gymnasium

Søren Hindsholm
Nørresundby Gymnasium
& HF

Mikkjal Helmsdal
Vestjydsk Gymnasium Tarm
Dorte Gade
Bjerringbro Gymnasium
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