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Coronahåndteringen har igen i år fyldt 
meget i gymnasiernes arbejde, og syg-
domsbekæmpelsen har budt på helt nye 
arbejdsopgaver med bl.a. etablering af 
testcentre på gymnasierne. I foråret op-
stod et nyt begreb, omstillingsparatheds-
træthed, som var meget dækkende for 
tilstanden. Efter mere end et år med skif-
tende former for restriktioner og løbende 
ændringer i retningslinjerne var batteri-
erne ved at være fl ade.

Efter sommerferien vendte vi heldigvis 
tilbage til stort set almindelige tilstande 
på gymnasierne. I september ophørte 
COVID19 med at være kategoriseret som 
en samfundskritisk sygdom, og det politi-
ske fokus skiftede fra sygdomsbekæmpel-
se til politiske visioner. Regeringen har 
markeret sig ved at iværksætte en 10 års 
plan for reformer af samfundet, som skal 
få endnu fl ere i arbejde og gøre Danmark 
rigere, grønnere og dygtigere. Omdrej-
ningspunktet for regeringens reformpla-
ner er, at det er de faglærte, der skal drive 
den grønne omstilling og væksten i sam-
fundet. 

Det stiller os en vigtig opgave: Vi skal 
tydeliggøre, at de almengymnasiale ud-
dannelser er en del af løsningen på de 
store samfundsproblemer. På stx og hf 
kan vi bidrage til, at fl ere får stærke tek-
nologiske, digitale og praktiske kompe-
tencer gennem opprioritering af teknolo-
gi, oprettelse af praksisrettede studieret-

ninger og legitimering af eud som en ef-
tergymnasial uddannelse. Vi kan bidrage 
til, at fl ere får en ungdomsuddannelse 
gennem øget udbredelse af den 3-årige hf 
for sårbare unge. Og vi uddanner allerede 
nu unge mennesker, som efter deres vide-
regående uddannelse er uundværlige for 
den grønne omstilling.

Danske Gymnasier har fået sat tydelige 
aftryk på uddannelsespolitikken i 2021. 
Blandt andet blev vi tæt inddraget i, 
hvordan COVID19 skulle håndteres på 
gymnasierne, herunder omlægningen af 
sommereksamen. Mange af vores input til 
den nye elevfordelingsmodel blev imøde-
kommet. Vi fi k sat behovet for en opprio-
ritering af teknologiforståelse på gymna-
sierne på den politiske dagsorden. Vi fi k 
hjemmel til at oprette selvstændige klas-
ser på den 3-årige hf. Og vi fi k afværget 
nye besparelser på gymnasierne som led i 
den politiske aftale om de videregående 
uddannelser. 

Vi står over for store forandringer på 
gymnasieområdet, ikke mindst med den 
nye elevfordelingsmodel, som træder i 
kraft fra skoleåret 2023/24. Det kræver, 
at vi fortsat står som en stærk og samlet 
forening. Vi vil fra bestyrelsens side gøre 
vores for, at det lykkes. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forord
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I første halvdel af 2021 bar Danske Gym-
nasiers politiske arbejde ligesom i 2020 
præg af håndteringen af COVID19 og 
nedlukning af gymnasierne. Samtidig var 
de politiske beslutningsprocesser inden 
for mange andre områder sat på pause i 
Folketinget på grund af smittehåndterin-
gen. Efter sommerferien blev samfundet 
fuldt genåbnet, og dermed vendte både 
Folketingets og foreningens arbejde tilba-
ge til mere almindelige tilstande. 

Danske Gymnasier har fortsat en målsæt-
ning om proaktiv og synlig interessevare-
tagelse, og det afspejler sig bl.a. i, at for-
eningen i første halvdel af 2021 blev om-
talt 576 gange i medierne. I det følgende 
fremlægges de væsentligste indsatser i 
foreningens politiske arbejde i 2021. 

Håndtering af COVID19 
Kalenderåret 2021 startede ud med ned-
lukkede gymnasier og virtuel undervis-
ning. De restriktioner, som blev indført i 
december 2020, endte med at gælde frem 
til vinterferien. Herefter begyndte en 
gradvis genåbning, hvor gymnasierne i 
nogle dele af landet måtte genåbne for 
nogle af deres elever. I en periode blev 
der indført udeundervisning for de elever, 
som fortsat ikke måtte mødes indendørs 
fysisk, hvorefter alle elever blev lukket 
indenfor i skiftehold på nær i områder 
med særligt høje smittetal. 

Da det i januar stod klart, at nedluknin-
gen ville blive lang, udarbejdede Danske 
Gymnasier en række anbefalinger til par-
tierne til, hvordan elevernes faglige efter-
slæb og afviklingen af sommereksamen 
kunne håndteres. Foreningen pressede på 
for en tidlig afklaring for, at gymnasierne 
kunne tilrettelægge undervisning og ek-
samensplaner bedst muligt og uden lø-
bende ændringer, og for at skabe mere 
tryghed blandt eleverne. I starten af fe-
bruar indgik partierne en aftale om som-
merens eksaminer, som langt hen ad vejen 
afspejlede foreningens anbefalinger. Afta-
len indebar, at 1. og 2.g’erne skulle til én 

prøve, mens 1.hf’erne skulle til to prøver, 
og 3.g’erne og 2.hf’erne skulle til fire 
prøver. Forløbet af sommereksamen be-
kræftede, at det var en fornuftig model. 

Et par uger efter eksamensaftalen fulgte 
en aftale om håndtering af fagligt efter-
slæb. Midlerne til det faglige efterslæb 
blev dog først sent udmøntet, og derfor 
opfordrede Danske Gymnasier i samar-
bejde med DEG og Danske HF&VUC til, 
at fristen blev forlænget. Det blev imøde-
kommet af Folketinget. 

Efter påske stod gymnasierne med en helt 
ny type opgave, da der blev etableret 
testcentre på skolerne, hvor eleverne 
kunne foretage en superviseret selvtest. 
Det var en meget stor logistisk opgave, 
som ikke desto mindre lykkedes over 
forventning i et tæt samarbejde mellem 
rektorer og Børne- og Undervisningsmi-
nisteriet. Gymnasiernes testcentre bidrog 
betragteligt til regeringens teststrategi, og 
smittetallet fortsatte med at falde. Den 
21. maj markerede en milepæl, idet gym-
nasierne igen kunne lade alle elever have 
100% fysisk fremmøde. I sommerferien 
udløb gymnasiernes testopgave, og den 
10. september ophørte COVID19 med at 
være kategoriseret som en samfundskri-
tisk sygdom. I løbet af efteråret gik smit-
teudviklingen igen den gale vej, og i skri-
vende stund synes nye restriktioner nært 
forestående.

Særligt første halvdel af 2021 var præget 
af mange og løbende ændringer af gym-
nasiernes hverdag, og det sled på omstil-
lingsparatheden. Samtidig var gymnasie-
ledelsernes håndtering af COVID19 
under pres fra mange sider, også fra per-
soner, der protesterede over eller ligefrem 
chikanerede gymnasierne på grund af 
uenighed med myndighedernes retnings-
linjer for smittehåndtering. Der har dog 
også været meget nyttig læring fra forlø-
bet, herunder de omfattende erfaringer 
med virtuel undervisning, som lærerne 
har lagt et meget stort arbejde i at få til-

Foreningens politiske  
arbejde i 2021 
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rettelagt bedst muligt under svære vilkår. 
Hele sektoren har ligesom i 2020 ydet en 
imponerende indsats under vanskelige og 
omskiftelige betingelser og i et godt og 
tæt samarbejde med Børne- og Undervis-
ningsministeriet.

Regeringens visioner for 
uddannelsesområdet 
Efter at regeringens arbejde i mere end et 
år havde været koncentreret om bekæm-
pelsen af COVID19, annoncerede statsmi-
nisteren inden sommerferien en 10 års 
plan for reformer. De varslede reformer 
fokuserer primært på produktionsdan-
mark og provinsen, og regeringen sætter 
de faglærte i centrum for vækst og grøn 
omstilling og vil skaff e mere faglært ar-
bejdskraft gennem et opgør med det så-
kaldte uddannelsessnobberi. 

Startskuddet til de kommende reformer 
kom allerede sidste år, hvor regeringen 
nedsatte en kommission, der skal se på, 
hvordan uddannelse og opkvalifi cering kan 
styrke økonomien og beskæftigelsen. Kom-
missionen for 2. generationsreformer frem-

lagde i maj de forhold, den vil se på, herun-
der »unge med uforløst potentiale« og »ud-
dannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret«. 

I september i år off entliggjorde regeringen 
udspillet Danmark kan mere I, som bl.a. 
fokuserer på, at færre unge skal forlade 
folkeskolen uden tilstrækkelige kundska-
ber, at færre unge skal stå uden uddannelse 
eller job, og at fl ere unge skal tage en er-
hvervsuddannelse. Til det formål lægger 
regeringen op til at afsætte 2,5 mia. kr. 
årligt.

Danske Gymnasier arbejder målrettet på 
at tydeliggøre, hvordan de almengymna-
siale uddannelser er en del af løsningen i 
forhold til at skaff e fl ere faglærte, få fl ere 
unge til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse og fremme den grønne omstil-
ling. Det gør foreningen bl.a. ved at 
fremhæve eud som en eftergymnasial 
uddannelse, ved at udvikle et forsøg med 
praksisrettede studieretninger på stx samt 
ved at presse på for forbedringer af mu-
lighederne for forlængede uddannelses-
forløb såsom 3-årigt hf for sårbare unge. 
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Samtidig har foreningen taget initiativ til 
et samarbejde med en række andre for-
eninger om at synliggøre den uundværlige 
rolle, som arbejdskraften fra de videregå-
ende uddannelser – og dermed de gymna-
sialt uddannede – spiller i den grønne 
omstilling.

Arbejdet med  
foreningens strategi 
Danske Gymnasiers politiske arbejde er i 
høj grad bundet op på at implementere 
foreningens 2025-strategi, Uddannelse 
skaber samfund. På sidste års generalfor-

samling blev 2025-strategi-
en suppleret med en række 
anbefalinger til fremtidens 
gymnasium. Bestyrelsen 
bad efterfølgende forenin-
gens arbejdsgrupper og 
udvalg om at videreudvikle 
anbefalingerne, som nu 
indgår i arbejdet med at 
implementere strategien. 
Fire gange årligt drøfter 
bestyrelsen status på imple-
menteringen for at sikre 
fremdrift og en løbende 
tilpasning af prioriteringen. 

I de følgende afsnit redegøres for dette års 
arbejde med en række af elementerne i 
strategien og anbefalingerne til fremti-
dens gymnasium. 

Opprioritering af  
teknologi på stx og hf 
I starten af 2021 offentliggjorde Danske 
Gymnasier en ny naturvidenskabsstrategi, 
som bl.a. indeholder et forslag om at op-
prioritere teknologi på stx og hf. Forsla-
get indgår også i foreningens anbefalinger 
til fremtidens gymnasium. Formålet er, at 
ingen elever skal forlade gymnasiet uden 
kompetencerne til at kunne begå sig i og 
forholde sig kritisk og reflekteret til et 
stadigt mere digitaliseret og teknologiba-
seret samfund. Studenterne skal med 
andre ord være teknologisk myndige.
 
Foreningen har i løbet af året videreud-
viklet forslaget og forsøgt at fremme det 
politisk. Det er blevet drøftet med en lang 

række interessenter, bl.a. med universite-
terne, som foreningen har nedsat en ar-
bejdsgruppe sammen med. Den skal af-
dække, hvordan studenternes teknologi-
forståelse skal opgraderes, og hvilke krav 
en opgradering stiller til (efter)uddannel-
se af lærerne. Behovet for at opgradere 
studenternes teknologiforståelse blev også 
sat til debat, da foreningen i september 
sammen med IDA afholdt en konference 
om fremtidens arbejdskraftsbehov. 

Udover foreningens egen indsats for at 
fremme teknologi i gymnasiet er Danske 
Gymnasier også blandt de drivende kræf-
ter bag den Nationale Alliance for tekno-
logiforståelse. Alliancen arbejder for, at 
teknologiforståelse bliver en selvstændig 
faglighed i hele uddannelsessystemet, og 
at udviklingen sker med blik for progres-
sion og sammenhæng mellem de forskel-
lige uddannelsesniveauer. Udover Danske 
Gymnasier består alliancen bl.a. af Dan-
ske Professionshøjskoler, Danske Univer-
siteter, KL, Danmarks Lærerforening, 
Skolelederforeningen, DI, Dansk Erhverv 
og Dansk Metal. 

Mere praksisorientering på de 
almengymnasiale uddannelser 
Det indgår i Danske Gymnasiers anbefa-
linger til fremtidens gymnasium, at de 
almengymnasiale uddannelser skal være 
mere praksisorienterede for at højne ele-
vernes viden og bevidsthed om, hvad fage-
ne kan bruges til. Det indebærer bl.a. 
mere case- og problembaseret undervis-
ning, projekt- og praktikforløb, hvor ele-
verne oplever faglighed i praksis, og opret-
telse af praksisrettede studieretninger på 
stx. Bestyrelsen har udarbejdet en defini-
tion af case- og problembaseret undervis-
ning som en undervisningsform, der kan 
anvendes i og på tværs af alle fag i stx, og i 
relation til udformningen af projekt- og 
praktikforløb trækker foreningen på hf-
skolernes erfaringer med hf-reformen.

I udviklingen af praksisrettede studieret-
ninger har foreningen taget initiativ til et 
samarbejde med DI, Dansk Metal og 
DEG. Hensigten var at skabe et gennem-
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arbejdet forslag med opbakning fra væ-
sentlige spillere, og DI og Dansk Metal 
havde nogle måneder forinden netop fore-
slået, at de almene gymnasier i højere 
grad skal forberede unge til uddannelse 
og karriere inden for teknik og anvendt 
naturvidenskab gennem praksisrettede 
studieretninger. En fælles arbejdsgruppe 
påbegyndte derfor i februar udarbejdelsen 
af et fælles forslag om nye praksisrettede 
studieretninger på stx. Studieretningerne 
bygger på den 2-årige stx og sikrer på den 
måde fuld studiekompetence samtidig 
med, at der frigives tid til undervisning 
med en tydeligere kobling til praksis. 
Formålet er at inspirere fl ere elever til en 
efterfølgende erhvervsuddannelse eller en 
erhvervsakademi- eller professionsuddan-
nelse indenfor STEM. Arbejdsgruppen 
har udviklet tre studieretninger under 

arbejdstitlerne Digitalt samfund, Grøn 
omstilling samt Sundhed og life science.
Danske SOSU-skoler har også været 
inddraget i udviklingsprojektet. 

Medlemsskolerne blev involveret i udvik-
lingen af de praksisrettede studieretnin-
ger på en temadag i oktober, hvor samar-
bejdet med de øvrige organisationer blev 
præsenteret, og deltagerne drøftede po-
tentialer og opmærksomhedspunkter i 
projektet og den konkrete model. De 
input, der kom på temadagen, blev brugt 
i den videre kvalifi cering af projektet. 

Styrkelse af sprogfagene 
Et andet element i foreningens anbefalin-
ger til fremtidens gymnasium er at styrke 
sprogfagene. Foreningens sprogarbejds-
gruppe har i efteråret igangsat et arbejde 
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med at udvikle anbefalinger til forenin-
gens nye sprogpolitik. Derudover plan-
lægger Danske Gymnasier sammen med 
en række samarbejdspartnere en sprog-
konference i 2022, hvor det overordnede 
formål er at presse på for, at Folketinget 
iværksætter tiltag, der skal sikre fl ere 
sproguddannede på alle niveauer i uddan-
nelsessystemet. 

Sikring af den nationale 
kvalitetsstandard 
Det er en mærkesag i Danske Gymnasiers 
strategi at sikre en ensartet national kvali-
tet i studentereksamen på alle de gymna-
siale uddannelser. Eleverne skal opleve 
samme uddannelseskvalitet i hele landet 
uafhængig af, hvilken gymnasial uddan-
nelse og hvilken skole de går på. 

Som led i at belyse, om den nationale 
kvalitetsstandard er udfordret, bad for-
eningen i starten af året Danmarks Evalu-
eringsinstitut gennemføre en analyse af, 
hvordan studenter fra de forskellige gym-
nasiale uddannelser klarer sig på de vide-
regående uddannelser. Resultaterne blev 
korrigeret for baggrundsparametre såsom 
køn, alder, herkomst, forældres uddan-
nelse og grundskolekarakterer, og EVA 
havde således taget højde for en række 
forhold, der kunne tænkes at påvirke 
resultaterne. Analysen viste, at studeren-
de fra stx generelt klarer sig bedre end 
studerende fra både hf, htx og hhx, når 
der måles på karaktergennemsnit på før-
ste år af deres videregående uddannelse. 
Stx-studenterne er med andre ord rigtig 
godt klædt på til videre uddannelse. 

Den største forskel på, hvordan studen-
terne klarer sig, ses ved sammenligning af 
studenter fra stx og hf. Det er umiddel-
bart ikke overraskende, da elevgruppen 
på hf er langt mere heterogen. Men det 
har ikke desto mindre givet anledning til 
at se nærmere på årsagerne til disse for-

skelle. Derfor samarbejder foreningen 
med Børne- og Undervisningsministeriet 
om opfølgende initiativer i forhold til 
retvisende bedømmelse af eleverne på hf.

Ny model for elevfordeling
Den 10. juni indgik regeringen sammen 
med Dansk Folkeparti, SF, Radikale, 
Enhedslisten, Alternativet og Kristende-
mokraterne en aftale om elevfordeling. 
Optakten har været lang, og Danske 
Gymnasier har brugt mange ressourcer 
på at kvalifi cere foreningens eget løs-
ningsforslag og på dialog med beslut-
ningstagere, Børne- og Undervisningsmi-
nisteriet og andre relevante interessenter 
med henblik på at få mest mulig indfl y-
delse på udformningen af den nye model.

Danske Gymnasier har længe presset på 
for, at der kom en løsning på elevforde-
lingsproblemerne, og det er derfor i sig 
selv positivt, at der endelig kom en løs-
ning, og at den både omfatter udkants- 
og polariseringsproblemstillingen. Derfor 
har foreningen rost, at der blev indgået en 
aftale. Samtidig er det lykkedes forenin-
gen at sætte tydelige aftryk på delelemen-
ter i den nye model, der på mange punk-
ter afspejler foreningens forslag.

Der er dog også delelementer i aftalen, 
som Danske Gymnasier fi nder problema-
tiske. Foreningen havde anbefalet at an-
vende standpunktskarakterer i dansk og 
matematik samt afstand som fordelings-
kriterier, men den nye model anvender 
forældreindkomst og lodtrækning. For-
eningen havde også fremlagt en anden 
model for minimumskapacitet, som umid-
delbart ville have indebåret væsentligt 
færre elevfl ytninger end den, som ligger i 
aftalen. Derudover er der både fordele og 
ulemper ved det midlertidige stop for 
elevoptag på udvalgte gymnasier med 
skæv elevsammensætning, som aftale-
kredsen har besluttet. 
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Processen med at udforme foreningens 
politik for elevfordeling har været omfat-
tende, og det viser sammenhængskraft og 
solidaritet i sektoren, at det trods modsat-
rettede interesser hos medlemsskolerne er 
lykkedes at formulere en fælles politik og 
få sat tydelige aftryk på den politiske afta-

le. Men aftalen sætter nogle 
skoler i en vanskelig situation, 
og i det videre arbejde med 
udmøntningen er det fortsat en 
vigtig målsætning at sikre sam-
menhængskraften medlemssko-
lerne imellem. Derudover vil 
foreningen forsøge at få justeret 
de forhold i modellen, som 
giver anledning til bekymring. 
Af samme årsag sendte forenin-
gen et brev til børne- og under-

visningsministeren i slutningen af oktober, 
der problematiserer lodtrækningskriteriet, 
anvendelsen af transporttid fremfor -af-
stand og måden, hvorpå man vil opfylde 
minimumskapaciteterne. 

Implementeringen af aftalen vil medføre 
store forandringer for en del gymnasier, 
og der må også forventes reaktioner fra 
kommende elever og deres forældre, når 
konsekvenserne af den nye model bliver 
synlige for den brede offentlighed. Den 
nye elevfordelingsmodel forbliver derfor 
et prioriteret område for Danske Gymna-
sier i de kommende år. 

Ændringer af  
taxametersystemet 
Den politiske aftale om elevfordeling 
rummede også en række principper for 
kommende justeringer af taxameter- og 
tilskudssystemet. Principperne flugter på 
mange måder med Danske Gymnasiers 
målsætninger for ændringer af taxame-
tersystemet, som er:  
 Taxametersystemet skal sikre en bred  

 uddannelsesdækning, forstået som   
 fagligt og økonomisk bæredygtige   

 udbud med et vist antal elever og med  
 samme geografiske spredning som i dag
 Der skal være mindre uhensigtsmæssig  

 konkurrence om eleverne
 Gymnasierne skal have incitament til  

 høj fuldførelse blandt eleverne
 Finansieringssystemet skal være enkelt  

 og give gymnasierne en forudsigelig   
 økonomi 
 Der skal være lige økonomiske mulig- 

 heder for gymnasierne trods socioøko- 
 nomiske forskelle på elevgrupperne.

Da elevfordelingsaftalen indebærer æn-
dringer af kapaciteterne, herunder en 
minimumskapacitet, bidrager den til at 
opfylde nogle af foreningens målsætnin-
ger for taxametersystemet. Men eftersom 
de nye kapaciteter endnu ikke er fastlagt, 
er det uklart, i hvilket omfang den nye 
elevfordelingsmodel bidrager til målsæt-
ningerne. Derfor har Danske Gymnasier 
opfordret til, at kapacitetsfastsættelsen 
kommer på plads, inden der påbegyndes 
konkrete drøftelser af et nyt taxametersy-
stem. Derudover arbejder foreningen for, 
at der i finansieringen af de kommende 
ændringer tilføres nye midler, så det ikke 
udelukkende bygger på en omfordeling 
blandt ungdomsuddannelsesinstitutioner-
ne med risiko for, at nødlidende institutio-
ner hjælpes på bekostning af den økonomi-
ske bæredygtighed på andre institutioner.

Ændringer af  
institutionslovgivningen 
Institutionslovgivningen står over for at 
blive ændret. I den politiske aftale om 
elevfordeling slår aftalekredsen fast, at de 
har til hensigt at gennemføre en harmoni-
sering af de to institutionslove for hhv. 
almene og erhvervsrettede ungdomsud-
dannelsesinstitutioner.

Danske Gymnasier har arbejdet målrettet 
på en harmonisering, siden ændringerne 
blev varslet af den tidligere regering i 
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2018. Det er foreningens vurdering, at en 
harmonisering – ligesom ændringer af 
taxametersystemet – kan bidrage til et 
geografi sk bredt og bæredygtigt udbud af 
ungdomsuddannelser til gavn for de unge. 
Foreningen har udarbejdet et forslag til, 
hvordan de to love konkret kan harmoni-
seres. Her er det et særligt opmærksom-
hedspunkt, at der er forskellige behov for 
repræsentation i bestyrelsen afhængigt af, 
hvilke uddannelser en institution udby-
der. Derfor har Danske Gymnasier sam-
men med DEG anbefalet, at en fælles 

institutionslov skal give mu-
lighed for at tilpasse bestyrel-
sessammensætningen ud fra 
institutionens aktuelle udbud.

I oktober off entliggjorde re-
geringen udspillet Tættere på 
II, som udover en harmonise-
ring af institutionslovgivnin-
gen lægger op til, at der etab-
leres op til 18 nye udbud af 
ungdomsuddannelser via en 

ansøgningsrunde. Udspillet kom på bag-
grund af et notat fra Børne- og Undervis-
ningsministeriet om 15 postnumre uden 
en ungdomsuddannelse. Danske Gymna-
sier er enig i, at det er vigtigt at have ud-
dannelser tæt på de unge. Det er dog 
samtidig vigtigt at være opmærksom på, 
at en skoles elevantal har betydning for 
mulighederne for at oprette fag og studie-
retninger. Det er også afgørende, at nye 
udbud ikke truer eksisterende udbud.

Selvejet under pres 
Som følge af en tendens i den politiske debat 
til at udpege gymnasiernes selveje som 
årsag til den stigende konkurrence mellem 
ungdomsuddannelserne, udarbejdede Dan-
ske Gymnasier sidste efterår sammen med 
GBF et notat om selvejets styrker. Notatet 

synliggør de mange positive elementer i 
selvejet og gør det klart, at den øgede kon-
kurrence ikke skyldes selvejet men indret-
ningen af taxametersystemet. 

Danske Gymnasier har brugt notatet i sin 
dialog med børne- og undervisningsmini-
steren, undervisningsordførerne og regio-
nerne. Derudover tog foreningen i febru-
ar initiativ til et fælles debatindlæg med 
DEG, Danske HF & VUC, Danske SO-
SU-skoler, FGU Danmark og GBF, som 
byggede på pointerne fra notatet. I juni 
blev debatindlægget fulgt op med et fore-
træde for Børne- og Undervisningsudval-
get, hvor alle de ovennævnte foreninger 
deltog. At FGU deltog var i sig selv en 
vigtig pointe, fordi FGU-skolerne netop 
har selveje uden konkurrence. Arbejdet 
med at fremhæve selvejets positive ele-
menter fortsætter i foreningens løbende 
dialog med beslutningstagere og andre 
relevante interessenter. 

Ny fælles indsats 
mod besparelser 
Da regeringen i foråret lancerede det 
udspil om de videregående uddannelser, 
som Folketinget efterfølgende indgik en 
aftale om, blev der lagt op til, at fi nansie-
ringen bl.a. skulle komme fra begræns-
ninger på markedsføringsudgifterne på 
gymnasier og videregående uddannelser. 
For at stå stærkere i protesten mod dette 
forslag kontaktede Danske Gymnasier en 
række andre uddannelsesorganisationer 
med henblik på en fælles indsats mod de 
nye besparelser. Dermed fulgte indsatsen 
op på det brede samarbejde om at få stop-
pet omprioriteringsbidraget, som forenin-
gen tog initiativ til i 2018.

Initiativet resulterede i, at 22 uddannel-
sesorganisationer gik sammen om en hen-
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vendelse til de partier, der var imod en 
markedsføringsbesparelse, da forslaget 
tidligere var i spil i forhold til politiafta-
len fra 2020. Den fælles henvendelse på-
pegede, at markedsføringsudgifterne 
dækker over en lang række aktiviteter, og 
at der ikke er tale om øremærkede midler, 
hvorfor den foreslåede besparelse reelt 
var en besparelse på den samlede økono-
miske ramme, som samtidig stred imod 
de politiske intentioner bag afskaff elsen af 
omprioriteringsbidraget. Missionen lyk-
kedes. Da regeringen i juni præsenterede 
en bred politisk aftale om de videregåen-
de uddannelser, indeholdt den ikke mar-
kedsføringsbesparelser på de gymnasiale 
uddannelser.

Udover at det er et mål i sig selv at mod-
arbejde besparelser, er det også en vigtig 
målsætning for Danske Gymnasier at 
være en samlende kraft i uddannelsessek-
toren. Derfor er foreningen ofte initiativ-
tager til fælles projekter, og det går ikke 
ubemærket hen. Flere organisationer har 
påpeget det og takket Danske Gymnasier 
for de mange initiativer.

Gymnasiernes bidrag til den 
grønne omstilling 
Danske Gymnasier er i 2021 gået mere 
aktivt ind i arbejdet med bæredygtighed. 
I september afholdt foreningen en tema-
dag om bæredygtighed for medlemssko-
lerne. Arrangementet dannede ramme 
om gensidig inspiration gymnasierne 
imellem, og samtidig blev der indhentet 
bidrag til foreningens bæredygtighedspo-
litik. Efterfølgende har bestyrelsen be-
sluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der 
skal arbejde videre med at implementere 
foreningens bæredygtighedspolitik. Ar-
bejdsgruppen skal desuden udforme, 
indsamle og formidle viden og ideer, der 

kan styrke de enkelte gymnasiers bære-
dygtighed, og planlægge og afvikle bære-
dygtighedsarrangementer i regi af Danske 
Gymnasier.

Den aktuelle politiske debat fokuserer 
meget ensidigt på, at det er de erhvervs-
uddannede, der skal drive den grønne 
omstilling. Derfor er det blevet ekstra 
relevant at synliggøre gymnasiernes ar-
bejde med bæredygtighed.

Forbedringer af 
hf-uddannelsen 
På baggrund af et evalueringsarbejde i 
foreningens hf-arbejdsgruppe sendte Dan-
ske Gymnasier i 2019 en række justerings-
forslag til den nye hf-uddannelse til børne- 
og undervisningsministeren og en række 
partier. Da forligskredsens arbejde på 
dette punkt (formentlig på grund af 
COVID19) har stået stille, valgte forenin-
gen i september i år at genfremsende en 
opdateret version af ændringsforslagene. 
Det skal ses i lyset af, at der i foråret 
udkom en følgeforskningsrapport, der 
påpegede problemer med hf-uddannelsens 
progression, placering af projekt- og prak-
tikforløb samt etablering af klasser baseret 
på elevernes valg af fagpakke – problemer 
som foreningens ændringsforslag kan bi-
drage til at løse. 

Foreningen har også fortsat arbejdet med 
at få forbedret mulighederne for forlænge-
de uddannelsesforløb såsom 3-årigt hf. 
Den 3-årige hf øger muligheden for, at 
sårbare unge med forskellige diagnoser 
kan gennemføre en ungdomsuddannelse, 
og dermed bidrager uddannelsen til den 
politiske målsætning om, at fl ere unge får 
en ungdomsuddannelse. Foreningen har 
samarbejdet med Danske HF&VUC om 
det konkrete forslag til, hvordan mulighe-
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derne for 3-årigt hf forbedres. Udover en 
dialog med fl ere partier om uddannelsens 
potentiale og forbedringsforslagene har 
foreningen også forelagt forslagene for KL 
og for Kommissionen for 2. generationsre-
former, der bl.a. ser på løsninger inden for 
området »unge med uforløst potentiale«.

Gymnasiernes 
almendannende arbejde 
Danske Gymnasier har over nogle år 
arbejdet på at skabe større viden om og 
forståelse for værdien af gymnasiernes 
almendannende arbejde. I 2019 afholdt 
foreningen sammen med GL en temadag 
om almendannelse, rettet mod lærere og 
ledere i det almene gymnasium. Den 
skulle have været fulgt op af en ny konfe-
rence i 2020, rettet mod eksterne aktører 
fra uddannelsessektoren, men det blev 
udskudt pga. COVID19. I stedet blev 
konferencen afviklet i november 2021, 
hvor der blev sat fokus på nysgerrighed, 
engagement og fordybelse, dannelse i en 
digital tidsalder og ikke mindst, hvordan 
gymnasiets almendannelse bidrager posi-
tivt til samfunds- og erhvervslivet. 

Foreningens pædagogiske arbejdsgruppe 
arbejder med at defi nere et aktuelt og 
relevant almendannelsesbegreb, som kan 

bidrage til at skabe en større og bredere 
off entlig forståelse for, hvordan stx og hf 
praktiserer almendannelse i, rundt om og 
på tværs af fagene, samt hvordan det har 
betydning for eleverne i deres videre ud-
dannelse, arbejds- og samfundsliv. Beho-
vet for at defi nere og skabe forståelse for 
gymnasiernes almendannende arbejde er 
kun blevet større efter, at børne- og un-
dervisningsministeren på et samråd i maj 
udtalte, at dannelsesbegrebet er for smalt 
og for fokuseret på det boglige, og at der 
er brug for at tænke dannelse bredere. 

Unges alkoholkultur 
Gymnasierne gør sig i disse år erfaringer 
med forskellige måder at arbejde med 
alkoholfri fællesskaber blandt eleverne. 
SDU off entliggjorde i august rapporten 
Gymnasier fuld af liv, der beskriver ni 
gymnasiers erfaringer med at indføre en 
strammere og klarere alkoholpolitik. 
Rapporten viser bl.a., at der i starten er 
modstand mod en strammere alkoholpoli-
tik, men at modstanden forsvinder efter 
tre års tid, når der ikke længere er nogle 
af de »gamle« elever tilbage. 

Danske Gymnasier gik sidste år mere 
aktivt ind i debatten om unges alkohol-
kultur. De COVID19-relaterede begræns-
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ninger på sociale aktiviteter udgjorde en 
oplagt anledning til at se på gymnasiernes 
rolle i unges alkoholforbrug. Foreningen 
har i 2021 medvirket i en række debatind-
læg i regi af samarbejdet Drukfri Ungdom, 
der arbejder for at få indført en ensartet 18 
års-grænse for salg af alkohol i detailhand-
len. Samarbejdet forsøger at påvirke be-
slutningstagerne frem mod det udspil til 
sundhedsreform, som regeringen forventes 
at komme med. Indsatsen er blevet under-
støttet af off entliggørelsen af en række nye 
rapporter, der tydeliggør de konsekvenser, 
det høje alkoholforbrug har for unge. 

Danske Gymnasier har også bidraget 
til udviklingen af Alkohol & Samfunds 
Gymnasieguide, som er et værktøj, der 
kan inspirere og hjælpe gymnasierne til 
at afholde fester og caféer med mindre 
fokus på alkohol.

Fremtidens arbejdskraftsbehov 
Manglen på faglært arbejdskraft har stået 
i centrum, når AE-Rådet har udarbejdet 
prognoser om fremtidens arbejdskraftsbe-
hov. Danske Gymnasier havde et ønske 
om en bredere og mere fi nmasket analyse 
af mismatch på arbejdsmarkedet, og derfor 
indgik foreningen i starten af året et sam-
arbejde med Ingeniørforeningen IDA om 

en analyse af, hvilke mismatch der vil 
være på arbejdsmarkedet i 2030 for en lang 
række undergrupper inden for erhvervs-
faglige uddannelser samt korte, mellem-
lange og lange videregående uddannelser.

Det resulterede i to analyser fra IRIS 
Group og HBS Economics: En særskilt 
analyse om behovet for it-uddannede 
og en hovedrapport om alle grupper. 
It-analysen viste en eksisterende overef-
terspørgsel på knap 8.000 it-uddannede, 
som vil stige markant, så der i 2030 vil 
mangle 22.000 it-uddannede. Hovedrap-
porten viste bl.a., at der inden for de 
lange videregående uddannelser forventes 
en betydelig overefterspørgsel inden for 
det samfundsfaglige område samt inden 
for ingeniør, teknik og it. Inden for de 
erhvervsfaglige uddannelser forventes en 
mangel på alle uddannelsesgrupper, men 
med store forskelle i omfanget: Overef-
terspørgslen handler primært om SOSU-
uddannede, sekundært om personer ud-
dannet inden for jern og metal samt hotel 
og restauration.

Danske Gymnasier og IDA satte analy-
serne til debat på en velbesøgt konference 
i september. På scenen var en række øko-
nomer, universitetsfolk, organisationer og 
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folketingsmedlemmer i forskellige tema-
blokke, som handlede om de samlede 
analyseresultater, behovet for at opgrade-
re teknologiforståelsen, hvilke typer fag-
lærte der kommer til at mangle, og hvilke 
lange videregående uddannelser fremti-
den kalder på.

Analysen fi k stor medieopmærksomhed, 
og det lykkedes at få udfordret og nuan-
ceret gældende opfattelser af, hvilke typer 
arbejdskraft der bør uddannes mere af. 

Ny overenskomstaftale 
I februar blev der indgået en ny overens-
komstaftale på statens område, OK21, og 
det medførte på GL’s område nye regler 
om underviserarbejdstid. På den baggrund 
udarbejdede Danske Gymnasier en vejled-
ning til medlemsskolernes arbejde med de 
nye regler om underviserarbejdstid. Det 
blev i august fulgt op med et webinar for 
medlemsskolerne, hvor også Medarbejder- 
og Kompetencestyrelsen deltog. Webinaret 
satte fokus på underviserarbejdstid og 
rektors ledelsesrum i den sammenhæng. 

Virtuelt Ledelsestræf 
Dette års Ledelsestræf måtte afl yses i 
fysisk form på grund af COVID19 og 
forsamlingsforbud. I stedet afviklede 
foreningen et virtuelt møde for de pæda-
gogiske ledere i marts. Her afl agde for-
manden for PL-udvalget beretning, og 
Børne- og Undervisningsministeriet holdt 
oplæg om aktuelle emner og besvarede 
spørgsmål fra deltagerne. I ugerne efter 
mødet blev der i samarbejde med mini-
steriet afviklet en række virtuelle fyraf-
tensarrangementer, der erstattede nogle 
af de workshops, der var planlagt til det 
fysiske Ledelsestræf.

Sekretariatets rådgivning 
Ligesom i 2020 har der i år været mange 
COVID19-relaterede henvendelser til 
sekretariatets rådgivning med spørgsmål 
til bl.a. særlovgivning, forsikringsretlige 
spørgsmål og de retningslinjer for gym-
nasierne, som myndighederne løbende 
har ændret i takt med smitteudviklingen. 
Derudover har rådgivningen bl.a. hjulpet 
medlemsskolerne med at implementere 
den nye ferielov, resultatet fra OK21 og 
særlige indsatser vedrørende seksuelle 
krænkelser. Der har også været behov for 
bistand til en lang række afskedigelsessa-
ger som følge af faldende elevtal. 

Som led i en ny lovpligtig whistleblower-
ordning skal uddannelsesinstitutioner 
etablere en intern whistleblowerordning, 
hvor ansatte kan indberette oplysninger 
om bl.a. alvorlige lovovertrædelser som 
fx gentagen overtrædelse af forvaltnings-
loven, brud på tavshedspligten, tyveri og 
sexchikane. Børne- og Undervisningsmi-
nisteriet har i forlængelse af regeringens 
14 initiativer for forebyggelse af seksuel 
chikane på arbejdspladser og uddannel-
sesinstitutioner opfordret samtlige ung-
domsuddannelser til at oprette en whist-
leblowerordning for elever om seksuel 
chikane, hvis institutionen ikke har en 
sådan i forvejen. For at klæde medlems-
skolerne på til opgaven har rådgivningen 
afviklet et webinar om de nye whistleblo-
werregler og de overvejelser, medlems-
skolerne bør gøre sig i forbindelse med 
etableringen af en whistleblowerordning. 
Sekretariatet har også taget initiativ til at 
få udarbejdet relevant materiale, heri-
blandt en generel skabelon til en procedu-
re for indberetning til whistleblowerord-
ningen.
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Aktiviteter 2021

02 03 04 050112

  Ekstraordinært virtuelt 
bestyrelsesmøde

  Virtuelt regionsmøde i 
Region Sjælland

  Virtuelt kursus: Klar  
til ledelse 1. modul

  Virtuelt bestyrelsesmøde

  Virtuelt møde for  
pædagogiske ledere

  Virtuelt kursus: Den  
lovpligtige arbejds- 
miljøuddannelse

  Virtuel workshop om  
metode og videnskabsteori 
i studieretningsprojektet 

  Virtuelt kursus: Klar  
til ledelse 2. modul

  Virtuel workshop om 
elevtrivselsundersøgel-
sernes perspektiver i for-
hold til skoleindsatser

  Virtuelt regionsmøde  
i Region Midtjylland

  Virtuelt regionsmøde  
i Region Nordjylland 

  Virtuelt regionsmøde i 
Region Hovedstaden

  Virtuel workshop om  
kvalitetssystemet som et 
aktivt værktøj for løbende  
kvalitetssikring

  Virtuelt bestyrelsesmøde

  Virtuel workshop om fag-
lig kompetencevurdering

  Webinar for kommuni-
kationsmedarbejdere  
om Alt er muligt- 
kampagnen 

  Virtuel workshop om  
ændringer i grundforløbet 
på stx: Nye læreplaner for 
AP og samfundsfag C

  Virtuelt regionsmøde i 
Region Syddanmark

  Virtuel workshop om  
justering af læreplanerne  
i matematik på stx og hf

  Udgivelse af Danske 
Gymnasiers naturviden-
skabsstrategi

  Webinar for kommuni-
kationsmedarbejdere om 
skolernes brug af sociale 
medier

  Bestyrelsesmøde

  Webinar for gymnasiesko-
ler om sexchikane

  Virtuelt hilse-på-møde for 
nye rektorer og  
vicerektorer

  Virtuel fredagsbar  
for rektorer

  Ekstraordinært virtuelt 
bestyrelsesmøde

  Bestyrelsesseminar

  Virtuelt bestyrelsesmøde

  Webinar for skole- 
ledelser om lokal  
interessevaretagelse 

APRIL 2021

MAJ 2021MARTS 2021JANUAR 2021

DECEMBER 2020 FEBRUAR 2021
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08 09 10 11 1206

  Ekstraordinært  
bestyrelsesmøde

  Kursus: Ledelse af  
teams, studieretninger  
og projekter  
1. undervisningsgang

  Regionsmøde i Region 
Nordjylland

  Møde med fordelings- 
udvalgsformænd

  Kursus for nye rektorer  
og vicerektorer

  Webinar for skoleledelser 
om whistleblower- 
ordninger for ansatte  
og elever

  Konference om fremtidens 
arbejdskraftbehov  
v/ DG og IDA

  Udgivelse af analyse  
om mismatch på arbejds-
markedet i 2030

  Bestyrelsesseminar

  Udgivelse af analyse om 
mismatch på arbejdsmar-
kedet for it-uddannede

  Udgivelse af ideer til  
brobygning mellem 
grundskoler og  
ungdomsuddannelser

  Bestyrelsesmøde

  Folkemøde 2021

 Bestyrelsesmøde

  Kursus: Ledelse af  
teams, studieretninger  
og projekter  
3. undervisningsgang

  Kursus: Strategisk  
kommunikation og  
krisekommunikation

  Konference om almen- 
dannelse v/ DG & GL

  Kursus: Når elever  
klager – København

  Hilse-på møde for nye 
rektorer og vicerektorer

 Kursus: Sociale medier

  SU-grundkursus for alle 
samarbejdsudvalgsmed-
lemmer på gymnasierne

  Kursus: Realisering af 
strategien

  Kursus: Ledelse af teams, 
studieretninger og  
projekter 
4. undervisningsgang

  Kursus: Den lovpligtige 
arbejdsmiljøuddannelse

  Virtuelt møde for rektorer 
om OK21-aftalen om  
underviserarbejdstid 

  Bestyrelsesmøde 

  Temadag om  
bæredygtighed

  Kursus for nye  
pædagogiske ledere

  Danske Gymnasiers  
årsmøde

  Bestyrelsesseminar

  Kursus: Den lovpligtige 
arbejdsmiljøuddannelse

  Kursus: Ledelse af teams, 
studieretninger og projekter 
2. undervisningsgang

  Regionsmøde i Region 
Hovedstaden 

  Regionsmøde i Region 
Midtjylland

  Regionsmøde i Region 
Sjælland

  Kursus: Økonomistyring 
på gymnasierne

  Temadag om praksisret-
tede studieretninger

  Kursus: Ledelse af perso-
nalet – hvad siger juraen? 

  Kursus: Klar til ledelse  
1. modul

  Regionsmøde i Region 
Syddanmark

  Ekstraordinært virtuelt 
bestyrelsesmøde

OKTOBER 2021

NOVEMBER 2021JUNI 2021

AUGUST 2021 DECEMBER 2021

SEPTEMBER 2021
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Bestyrelsen

Birgitte Vedersø
Formand
Gefion Gymnasium 

Søren Hindsholm 
Næstformand i vest
Nørresundby Gymnasium  
& HF 

Henrik Nevers
Næstformand i øst
Roskilde Gymnasium 

Maja Bødtcher-Hansen
Regionsmedlem Hovedstaden 
Frederiksberg Gymnasium 

Thomas Jørgensen
Regionsmedlem Hovedstaden 
Borupgaard Gymnasium

Claus Niller Nielsen 
Regionsmedlem Sjælland 
Roskilde Katedralskole 

Jeppe Kragelund 
Regionsmedlem Syddanmark
Alssundgymnasiet Sønderborg

Susan Mose 
Regionsmedlem Syddanmark
Sct. Knuds Gymnasium

Dorte Fristrup 
Regionsmedlem Midtjylland 
Århus Statsgymnasium

Helge Markussen
Regionsmedlem Midtjylland 
Viborg Katedralskole

Jette Rygaard 
Regionsmedlem Nordjylland 
Vesthimmerlands Gymnasium 
og HF
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DIGITALISERINGS-
UDVALGET

Claus Niller Nielsen  
(formand)
Roskilde Katedralskole 

Dorte Fristrup
Århus Statsgymnasium

Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns åbne Gymnasium

Pia Sadolin
Brøndby Gymnasium

Gitte Vest Barkholt
Grindsted Gymnasium & HF

Martin Ingemann
Egaa Gymnasium

Niels Chrestensen Hviid
Rybners

Sigrid Egeskov Andersen
Køge Gymnasium

Arbejdsgrupper 
pr. 1. oktober 2021

UDVALGET FOR  
PÆDAGOGISKE LEDERE 

Anne-Mette Krejberg 
Formand
Aabenraa Statsskole

Sigrid Egeskov Andersen
Regionsmedlem Sjælland 
Køge Gymnasium 

Allan Bohnstedt
Regionsmedlem Midtjylland
Risskov Gymnasium

Thorbjørn Lind
Regionsmedlem Nordjylland
Aalborghus Gymnasium 

Vakant 
Regionsmedlem Hovedstaden 

Jeppe Bregenov-Pedersen
Regionsmedlem Syddanmark
Nordfyns Gymnasium 

Vakant 
Øvrigt medlem 
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ARBEJDSGRUPPEN 
FOR SPROG

Dorte Fristrup (formand)
Århus Statsgymnasium

Lone Eibye Mikkelsen
Aarhus Katedralskole

Lotte Büchert
Slagelse Gymnasium

Elsebeth Gabel Austin
Hjørring Gymnasium STX & HF

Lars Roesen
Ringkjøbing Gymnasium

Anne-Mette Krejberg
Aabenraa Statsskole

ARBEJDSGRUPPEN FOR 
NATURVIDENSKAB

Jette Rygaard (formand)
Vesthimmerlands Gymnasium og HF 

Claus Niller Nielsen 
Roskilde Katedralskole

Hanne Hautop 
Rosborg Gymnasium

Sara Mac Dalland 
Det Frie Gymnasium

Ida Diemar 
Høje-Taastrup Gymnasium

Jakob Stubgaard 
Vordingborg Gymnasium

Allan Bohnstedt 
Risskov Gymnasium
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ARBEJDSGRUPPEN 
FOR HF 

Henrik Nevers (formand)
Roskilde Gymnasium 

Torben Poulsen
Aalborghus Gymnasium

Mette Jespersen
Århus Akademi

Henrik Cornelius
Gentofte HF

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF

Anne Dahl Andersen
Middelfart Gymnasium og HF

Dinna Balling
Horsens HF og VUC

Susanne Kirkegaard Thomsen
Aabenraa Statsskole

Anne Frausing
HF-centret Efterslægten

PÆDAOGOGISK  
ARBEJDSGRUPPE 

Søren Hindsholm (formand)
Nørresundby Gymnasium & HF 

Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF

Flemming Steen Jensen
Horsens Statsskole

Mette Kynemund
Virum Gymnasium

Anders Krogsøe
Frederiksborg Gymnasium og HF

Søren Christensen
Thisted Gymnasium STX og HF

Lars Amdisen Bossen
Vejen Gymnasium og HF

Mette Trangbæk Hammer
Greve Gymnasium

Thorbjørn Lind
Aalborghus Gymnasium

Susanne Dybdahl
Grenaa Gymnasium 
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ARBEJDSGRUPPEN 
FOR LEDELSES- 
UDVIKLING

Birgitte Vedersø (formand)
Gefion Gymnasium 

Sigrid Egeskov Andersen
Køge Gymnasium

Allan Bohnstedt
Risskov Gymnasium

Jesper Vildbrad
Gymnasieskolernes  
Lederforening  
(Svendborg Gymnasium)

Lars Korslund Nielsen 
Gymnasieskolernes  
Lederforening  
(Hasseris Gymnasium)

Stig Wall
Gymnasiernes  
Bestyrelsesforening 
(Gammel Hellerup  
Gymnasium)

ARBEJDSGRUPPE OM 
CENSORUDLIGNING

Mette Stentoft
Stenhus Gymnasium og HF

Jeppe Bergstedt
Sct. Knuds Gymnasium

Svend F. Sørensen
Støvring Gymnasium

Katja Elm
Roskilde Gymnasium

Susanne Jensen Bredal
VUC Vest
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FORMÆND FOR FOR-
DELINGSUDVALGENE

Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF 

Eva Krarup Steensen
Gladsaxe Gymnasium 

Peter Ditlev Olsen
Rødovre Gymnasium 

Troels Vang Andersen
Christianshavn Gymnasium 

Johnny Vinkel
Himmelev Gymnasium 

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF 

Peter Abildgaard Andersen
Kalundborg Gymnasium 

Momme Mailund
Herning Gymnasium 

Dorte Gade
Bjerringbro Gymnasium 

Allan Friis Clausen
Paderup Gymnasium 

Dinna Balling
Horsens HF &VUC 

Poul Erik Madsen
Fredericia Gymnasium 

Ruth Funder
Haderslev Katedralskole 

Gitte Vest Barkholt
Grindsted Gymnasium & HF 

Christian Alnor
Middelfart Gymnasium & HF 

Søren Hindsholm
Nørresundby Gymnasium & HF 
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ARBEJDSGRUPPEN 
FOR OVERENS-
KOMST 2021

Birgitte Vedersø (formand)
Gefion Gymnasium 

Jakob Thulesen Dahl
Skanderborg Gymnasium

Lone Eibye Mikkelsen
Aarhus Katedralskole

Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium

Jeppe Kragelund
Alssundgymnasiet Sønderborg

Claus Niller Nielsen
Roskilde Katedralskole

Anders Jensen
Frederiksborg Gymnasium
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