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Forord
Den forrige regering lancerede i december 2014 udspillet ”Gymnasier til fremtiden – Parat til at læse videre”, der indeholdt forslag om at styrke fagligheden
og skærpe gymnasiets position som det
naturlige valg for eleven, der sigter på en
videregående uddannelse. Men det, der
op til årsskiftet 2014/15 tegnede til at blive en ny reform af gymnasiet, kom aldrig.
Tværtimod brød de politiske forhandlinger sammen i april.
Oppositionens krav om en adgangskarakter på fire og derover blev bremseklodsen i forhandlingerne om gymnasiets fremtid. Med det efterfølgende valg til
Folketinget i juni 2015 blev nye forhandlinger udskudt på ubestemt tid. Den nye
regering betimede sig en tænkepause.
Samtidig tilkendegav den nye regering
imidlertid, at finansloven for 2016 vil
indebære, at uddannelsesområdet bliver
omfattet af et årligt krav til omprioritering på to pct. fra 2016 – i alt otte pct. de
næste fire år. Konkret betyder dette, at de
danske gymnasier på landsplan skal spare over 620 mio. kr. hvert år fra og med
2019. Hvert gymnasium skal i gennemsnit spare godt 5,2 mio. kr. årligt.
Hertil kommer, at partierne bag erhvervsuddannelsesreformen i forbindelse med fremlæggelsen af forslaget til

finanslov for 2016 samtidig indgik en
aftale, som betyder, at de almene gymnasier skal spare yderligere 240 mio. kr.
Besparelsen svarer til en besparelse på
ca. 8,3 pct. af det samlede statstilskud til
gymnasierne i 2017 set i forhold til 2015.
Der er ingen tvivl om, at så store besparelser strammer grebet uhyre voldsomt
om vores muligheder for at fastholde
gymnasiets høje faglighed. Besparelser
på over otte pct. i budgetter, hvor ca. 75 pct. af
udgifterne er forbeholdt
lønninger, kan ikke alene ske gennem administrative effektiviseringer.
I forvejen har gymnasieskolerne gennem de
seneste år stået overfor
store tilpasninger af vore
økonomier som følge af
finanslovsbesparelser og
effektiviseringer. Hertil
kommer faldende tilgang
til gymnasiet som følge af den demografiske udvikling og det politiske fokus på at
flytte flere unge over på erhvervsuddannelserne.

Der er ingen tvivl om,
at så store besparel
ser strammer grebet
uhyre voldsomt om
vores muligheder for
at fastholde gymna
siets høje faglighed

Alt i alt tilspidses de økonomiske vilkår
i sektoren, og der venter alvorlige ressourcemæssige udfordringer forude.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Forening og
sekretariat
Foreningens Strategi 2020 blev forelagt på Rektormødet 2014 og godkendt endeligt af bestyrelsen 6. februar
2015. Den nye strategi er tilgængelig på
danskegymnasier.dk.
Strategien slår fast, at Danske Gymnasier er en interesseorganisation for de
almene gymnasier og toårige hf-kurser,
der varetager sektorens uddannelsespolitiske interesser og understøtter skolernes drift på en række centrale områder.
Foreningen har en særlig opgave i at
fastholde sammenhængskraften i sektoren og understøtte samarbejde på tværs
af skolerne.
Foreningen ønsker at være den toneangivende aktør på ungdomsuddannelsesområdet og en aktiv og synlig aktør i den
danske uddannelsessektor.
Målet er ”at placere stx og hf centralt i
et stærkt og sammenhængende uddannelsessystem, der uddanner alle unge
med kompetencer, som matcher fremtidens kompetencebehov og dermed sikrer Danmarks fortsatte position som et
konkurrencedygtigt samfund med stærk
indre sammenhængskraft. ”
Strategi 2020 indeholder seks strategi
spor, som handler om at skabe:
•
•
•
•
•

En stærk og sammenhængende
uddannelseskæde
Et tidssvarende gymnasium af høj
kvalitet og relevans
Stærke og bæredygtige institutioner
i hele Danmark
Gode og stabile rammevilkår
Kompetent skoleledelse og læringsfokuseret skoleudvikling

•

Løsningsfokuseret og synlig interessevaretagelse.

Fra Gymnasieskolernes
Rektorforening til
Danske Gymnasier
For at øge kendskabet til det almene
gymnasium og dets betydning for samfundet, fik foreningen på Rektormødet
i 2014 nyt navn, ny grafisk identitet
og en ny hjemmeside. Navneskiftet fra
Gymnasieskolernes Rektorforening til
Danske Gymnasier er bl.a. begrundet i
ønsket om i højere grad at profilere det
almene gymnasiums egenart og tydeligt
markere os som en skoleforening. Navneskiftet
er blevet godt modtaget
blandt medlemmer og
i kredsen af forskellige
interessenter, herunder
journalister, som i dag
har lært sig at skrive og
sige Danske Gymnasier. Ligeledes er den nye
hjemmeside i højere og
højere grad blevet en
reference, når historierne om gymnasiet skal skrives. Målet er,
at danskegymnasier.dk bliver et digitalt
forum for fortællingerne om den gode
læring og de enkelte skolers bestræbelser på at sikre fortsat høj kvalitet og
relevans i almengymnasial uddannelse
og undervisning. De pædagogiske ledere har en vigtig rolle i at sikre, at
vi også herigennem markerer os som
en skoleforening med optimal viden og
ekspertise inden for det faglige, pædagogiske felt.

Som noget særligt i
år afstedkom dialogen
et styrket fokus på
de regionale aspekter
i den uddannelses
politiske debat

Profileringen af det særlige ved gymnasiet og hf er en opgave for skolernes
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samlede ledelser. Der er behov for at,
at alle i sektoren er klare og tydelige
om det særlige ved gymnasiet og hf i
diskussionerne om elevstrømme og
institutionsstruktur. Dette var da også
baggrunden for den samling af ledelseskompetencerne og ressourcerne, der
skete med optagelsen af de pædagogiske ledere som permanent udvalg i foreningen sidste år. For yderligere at understrege sektorens sammenhængskraft
og sammenhold om kerneværdierne, almendannelsen og det studieforberedende i den uddannelsespolitiske værdikamp, vil der fremover blive søgt holdt
et fælles ledelsestræf,
hvor Danske Gymnasiers årlige ledelsesdag og
PL-udvalgets årsmøde
samles i ét forløb. Og
hvor Gymnasieskolernes
Lederforening
(GymLF) inviteres til at holde
deres årlige møde i samme ombæring. Danske
Gymnasier har allerede
et formaliseret samarbejde med GymLF.

Vi har i de seneste år
kæmpet bravt for at
højne sagligheden i
den uddannelsespo
litiske debat og gang
på gang afvist myter
og forvanskede tal og
procenter i debatter,
kronikker og pjecer

Gymnasieskolerne må
løbende være i stand til
at tilpasse sig omverdenens skiftende krav og forventninger.
Undervisning af høj kvalitet og med
moderne undervisningsformer, den
almene dannelse af stadig flere elever,
effektiv drift af institutionen som en
attraktiv arbejdsplads, internationalisering og indførelsen af ny teknologi er
alt sammen indsatser, som udfordrer
ledelsesopgaven. Det er derfor vigtigt,
at vi konstant arbejder med udvikling
af ledelse i gymnasiet. Da gymnasial ledelse bliver udøvet i et samspil mellem
bestyrelse, rektor og ledelsesgruppen
har Danske Gymnasier sammen med
Gymnasiernes Bestyrelsesforening og
GymLF gennem de seneste år udbudt
en række ledelsesudviklingsaktiviteter.

Samarbejdet med Gymnasiernes Bestyrelsesforening er også på anden måde
blevet styrket. I 2014 lejede Gymnasiernes Bestyrelsesforening sig ind i Danske Gymnasiers lokaler i Ny Vestergade.
Den fysiske samlokalisering har skabt
bedre muligheder for at koordinere samarbejdet mellem de to f oreninger.

Møder medlemmerne
Foreningens politik bliver udviklet i dialog med foreningens medlemmer. Det
sker gennem de regionale repræsentationer i bestyrelsen og ved, at medlemmer
deltager i udvalgsarbejde om forskellige
temaer. Desuden er det blevet en tradition, at formand og direktør i det tidlige
forår gennemfører fem regionale dialogmøder. Årets dialogmøder samlede i alt
godt 100 rektorer, som drøftede emner
som søgetal, OK15, gymnasieudspil
og skoleudvikling. Som noget nyt blev
der også gennemført en besøgsrunde i
sensommeren. Formålet var at byde de
mange nye rektorer, der er kommet til
siden sidste rektormøde, velkommen
i deres lokalmiljø fremfor at invitere
dem ind i sekretariatet. Møderne var
tilrettelagt som åbne møder, som i flere regioner også tiltrak øvrige rektorer.
Der blev hermed skabt mulighed for en
direkte dialog bl.a. om de aktuelle besparelseskrav med over en tredjedel af
rektorkredsen.
Møderne giver vigtige pejlemærker for
foreningens ageren både i forhold til de
uddannelsespolitiske udfordringer og i
forhold til den daglige drift i sekretariatet. Som noget særligt i år afstedkom
dialogen et styrket fokus på de regionale aspekter i den uddannelsespolitiske
debat. Dette skete bl.a. gennem udarbejdelsen af et digitalt danmarkskort
over institutionsudbud, demografi og
søgning. Kortet blev lagt på danske
gymnasier.dk og gav grundlag for fornyet kontakt til relevante uddannelsespolitiske aktører og til medieomtale.
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Centrale mødesteder for dialog om foreningens politik er naturligvis det årlige
rektormøde i november og forårets ledelsestræf. I 2015 har foreningens medlemmer endvidere ekstraordinært haft
mulighed for at samles i forbindelse med
den række af faglige konferencer, som
foreningen har arrangeret for at bidrage
til den uddannelsespolitiske diskussion
om faglighed.
Kontakten mellem Danske Gymnasier
og skolerne finder endvidere sted i forbindelse med foreningens kursusudbud
og gennem foreningens understøttelse
af skolernes drift på en række vigtige
områder inden for personalejura, økonomi og HR. Det sker blandt andet
via telefonisk rådgivning, nyhedsbrevet
”Nyt fra Sekretariatet”, danskegymnasier.dk samt gennem publikationer om
f.eks. nøgletal.
Opgaven med at understøtte implementeringen af OK13 er ved at være tilendebragt. Fornyelsen af overenskomsten
i februar 2015 gav en treårig overenskomstperiode uden ændringer af regler
i hverken organisationsaftalen med GL,
TR-cirkulæret eller Samarbejdsaftalen.
Mændene fik en uges ekstra barselsorlov, og så indgik parterne en aftale om to
partsprojekter om hhv. dialog og samarbejde og dialog om tidsregistrering.
I samarbejde med Gymnasiernes Bestyrelsesforening og GymLF har foreningen igen i år udbudt en række kurser,
herunder to nye. Det første nye kursus
er for nye pædagogiske ledere, hvor man
kommer rundt om jobbet som offentlig
mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Det handler bl.a. om,
hvordan man håndterer konkrete ledelsesudfordringer og dilemmaer. Det
andet nye kursus er i intern og ekstern
kommunikation, hvor det bl.a. drejer sig
om at håndtere kommunikationsopgaver med elever, lærere, forældre, besty-

relse, myndigheder og offentligheden.
Kursuskataloget, som hidtil er udgivet i
en trykt version, vil fra 2016 udelukkende foreligge elektronisk. Dette muliggør
større fleksibilitet og dynamik i kursusudbuddet.

Styrker analyse og
kommunikation
Gymnasiesektoren er under voldsomt
pres. Det politiske billede tilsiger entydigt, at færre unge fremover skal tage en
studentereksamen uafhængig af, at vore
uddannelser er en af de største uddannelsesmæssige succeser i dagens Danmark.
Foreningen forsøger løbende at tilpasse
sig denne virkelighed. Vi har i de seneste
år kæmpet bravt for at højne sagligheden i den uddannelsespolitiske debat og
gang på gang afvist myter og forvanskede tal og procenter i debatter, kronikker
og pjecer. Også i år har vi således fundet
anledning til at udgive en Fakta-Mytepjece. For yderligere at fremme vores
synlighed og gennemslagskraft i den offentlige debat blev det på sidste års Rektormøde besluttet at øge indsatsen på
strategisk og proaktiv kommunikation.
Danske Gymnasier har følgelig i år optimeret sin indsats inden
for analyse og kommunikation.

Indlæg på
danskeg ymnasier.dk
er i stigende omfang
med til at under
støtte den løbende
kontakt til medierne

Dette kommer først og
fremmest til udtryk via
foreningens nye hjemmeside.
Danskegymnasier.dk er et resultat
af medlemmernes efterspørgsel efter et foreningsmagasin, idet danskegymnasier.dk ”låner”
dele af sit udtryk fra klassiske skriftlige
magasiner. Hjemmesiden sætter i dag
fokus på aktuelle uddannelsespolitiske
og gymnasierelaterede emner – bl.a.
gennem egne analyser. Blandt årets temaer finder man f.eks.: ”Synlig læring”,
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”Sådan ligger landet”, ”Faglighed og
almen dannelse” og ”Besparelse og konsekvens”. Sidstnævnte tema satte fokus
på konsekvenserne af de bebudede besparelser frem til 2019.

En stor del af for
eningens samarbejds
partnere og interes
senter er aktive på
Twitter og forenin
gens profil @dan
skegymnasier har i
dag 1.316 følgere

Indlæg på danskegymnasier.dk er i stigende
omfang med til at understøtte den løbende
kontakt til medierne og
uddannelsespolitiske
interessenter.

Foreningen besluttede
allerede ved udgangen
af 2012 at være aktiv på
Twitter. En stor del af
foreningens samarbejdspartnere og interessenter
er aktive på mediet og foreningens profil
@danskegymnasier har i dag 1.316 følgere, heriblandt ministre, politikere, debattører, medier og journalister, der alle
bidrager til, at foreningens analyser og
budskaber kommer i spil i en offentlig,
politisk debat.

For at øge synligheden over for en bredere målgruppe, heriblandt forældre, og
skabe synlighed om de enkelte skoler og
deres resultater, har bestyrelsen i efteråret besluttet, at der skal oprettes en profil for Danske Gymnasier på Facebook.
Et andet initiativ, som også styrker foreningens profil i den offentlige debat
og meningsdannelse, er deltagelsen i
Folkemødet på Bornholm. I år havde
Danske Gymnasier i samarbejde med
Danske Erhvervsskoler og Gymnasieskolernes Lærerforening arrangeret et
større debatmøde under overskriften:
”Kan jeg bruge min hue?” Herudover
deltog formandsskabet også i år i en
række uddannelsespolitiske debatter.
Folkemødet var tidsmæssigt placeret i
opløbsfasen til folketingsvalget, og flere
toppolitikere og topembedsmænd havde
meldt afbud. Alligevel blev der igen i år
sat rekord i såvel antal deltagere som antal arrangementer.

Årsberetning 2015
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Bestyrelsen
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Anne-Birgitte Rasmussen
Formand

Torben Poulsen
Regionsmedlem Nordjylland

Jakob Thulesen Dahl
Næstformand

Dorte Fristrup
Regionsmedlem Midtjylland

Bjarne Thams
Regionsmedlem Sjælland

Henrik Boberg Bæch
Regionsmedlem Hovedstaden

Christian Alnor
Regionsmedlem Syddanmark

Lars Kofoed-Jensen
Øvrigt medlem
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2015

2015
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5
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Politisk beretning
2015
I december 2014 kom udspillet til det
serviceeftersyn af de gymnasiale ungdomsuddannelser, som regeringen havde bebudet i sit regeringsgrundlag fra
2011. I de første måneder af 2015 var
det derfor uvist, hvad der ville komme
ud af de politiske forhandlinger – og om
der overhovedet ville blive indgået forlig. Der herskede dog ikke tvivl om, at
karakterkrav og faglig opstramning var
centrale omdrejningspunkter. Bestyrelsen valgte derfor at igangsætte et særligt
uddannelsespolitisk fokus på faglighed.
Hensigten var dels at bidrage til en ny
dagsorden om faglighedsbegrebet dels
at udnytte tiden til at forberede de politiske sværdslag, som skulle tages før eller
siden.

Faglighed i front
Regeringsudspillet ”Gymnasier til fremtiden – Parat til at læse videre” indeholdt
flere initiativer, som tog sigte på at øge
fagligheden i gymnasiet. Intentionen var
f.eks. at skærpe Matematik A’s position
i sammensætningen af studieretninger,
at øge antallet af undervisningstimer i 1.
og 2. g og gennem øget brug af omlagt
skriftlighed at give eleven bedre mulighed for vejledning og feedback.
Foreningen stillede sig positiv over for
ønsket om øget faglighed, men udtrykte
bekymring for, at udspillet for snævert
havde de tekniske og naturvidenskabelige universitetsuddannelser få øje, og
at det ville svække de nye sprog, f.eks.
spansk og kinesisk.
Samtidig forsøgte foreningen at gøre
gældende, at faglighed både er fag og
studiekompetencer. Det er vigtigt, at vi
holder fast i, at gymnasiet skal stille krav
til de unge om fordybelse og at kunne
strukturere, systematisere, kombinere
og formidle den mængde af viden, som
er til rådighed. Hvis vi lægger for me-

gen vægt på simpel faglighed og udenadslære, bryder vi med en i udlandet
stærkt eftertragtet dansk tradition for
at gøre de unge til dygtige, kritiske og
reflekterende medborgere. Desuden bliver vores opfattelse af kunnen og viden
konstant udfordret. Udviklingen inden
for it-området er f.eks. i høj grad med
til at udvikle og forny fagene og dermed
fagligheden.
I forlængelse heraf lagde vi op til, at flere fik mulighed for at give deres bud på
faglighed al den stund,
at gymnasiet i dag uddanner unge til en bred
vifte af videregående uddannelser og til et samfund, som forandrer sig
med hidtil ukendt hast.

Internationali
seringsudvalgets
konference i august
satte særlig fokus
på behovet for at
integrere den inter
nationale dimension
i fagene og mundede
ud i en anbefaling
om, at der blev sat
ord på internationa
lisering i bekendt
gørelse og tilhø
rende læreplaner

Fornyet faglighed var
således det overordnede tema for årets ledelseskonference, der blev
holdt i april under overskriften ”Strategisk ledelse og faglig udvikling
i en digital og global verden”. Konferencen søgte at indkredse, hvilke
kompetencer en stigende
digital og global verden
forudsætter. Internationaliseringsudvalgets
konference i august satte særlig fokus på behovet for at integrere den
internationale dimension i fagene og
mundede ud i en anbefaling om, at der
blev sat ord på internationalisering i bekendtgørelse og tilhørende læreplaner.
Danske Gymnasier opfordrede desuden
til, at der bliver udarbejdet vejledende
eksempler på, hvordan den internationale dimension kan indgå i undervisningen. Tilsvarende har it-udvalget i årets
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løb haft fokus på at formulere mål for
digital dannelse og at få målene integreret i de nationale k
 ompetencekrav.
Endelig arrangerede foreningen sammen med GL i september en høring på
Christiansborg, hvor fremtrædende personer fra erhvervslivet samt eksperter
fra de videregående uddannelser delte
deres tanker om, hvad man i dag skal
forstå ved begrebet ”faglighed”.

Ledelse af læring
Faglighed og kvalitet er uløseligt forbundet. Der har da også altid i gymnasiet været en stærk tradition for ledelse af
kvalitet og faglighed. I de seneste år har
der imidlertid været stigende politisk
fokus på målinger og dokumentation af
vores uddannelseskvalitet. Presset for at
levere synlig læring og målbar kvalitet
har aldrig været større.
Danske Gymnasier vil gerne fremme
en datadreven skoleudvikling og gennemførte derfor i maj en
studietur til New York
med fokus på synlig læring og social løfteevne.
Formålet var at få viden
og inspiration, som kan
understøtte ambitionen
om at styrke kvaliteten
i det almene gymnasium i form af et synligt
læringsløft og forbedret
social løfteevne.

Danske Gymnasier
er enig i, at ansvaret
for kvalitetsudvik
ling i videst muligt
omfang skal placeres
hos de enkelte skoler
ud fra bredt formu
lerede målsætninger

Studieturen havde følgelig fokus på, hvordan
ambitiøse mål kan realiseres via aktiv pædagogisk ledelse,
systematisk evaluering samt dataunderstøttet refleksion og feedback. Et andet
fokus var, hvordan forskningsbaseret
viden kan omsættes til praksisviden og
dermed bidrage til at forbedre kvaliteten af den pædagogiske praksis.

Studieturen gav mulighed for løbende refleksion i studietursgruppen om
overførbarheden af de amerikanske erfaringer og indsigter til en dansk gymnasiekontekst. Ud over repræsentanter
fra Danske Gymnasiers bestyrelse, kvalitetsudvalg og sekretariat deltog Bestyrelsesforeningens formand, repræsentanter fra Undervisningsministeriet og
Danmarks Evalueringsinstitut på turen.

Måling af læring
Studieturen gav også anledning til at
drøfte konkrete perspektiver for det
fremtidige samarbejde. Arbejdet med
at udvikle en definition af kvalitet samt
mål og indikatorer udgør en væsentlig
udviklingsopgave, der vil have betydning for hele sektoren de kommende
år. Foreningen lægger i denne sammenhæng stor vægt på, at der bliver sondret
mellem nationale og skolespecifikke mål
og indikatorer, og at der tages afsæt i et
bredt kvalitetsbegreb.
Et bærende princip i de seneste årtiers
kvalitetsudviklingsarbejde har været bevægelsen væk fra central styring. Tidligere satte Undervisningsministeriet
standarder og markerede væsentlige
nyudviklinger gennem udstedelse af nye
bestemmelser for undervisningen. De
seneste år har vi set en tiltagende bevægelse hen mod institutionel selvevaluering, hvor den løbende justering og
fornyelse af undervisningen og uddannelseskvaliteten er den enkelte skoles
ansvar.
Danske Gymnasier er enig i, at ansvaret for kvalitetsudvikling i videst muligt
omfang skal placeres hos de enkelte
skoler ud fra bredt formulerede målsætninger. Løbende kvalitetsudvikling og
nye tiltag, som øger kvaliteten og opdateringen af undervisningen, kan ikke
styres centralt. Det er de lokale ledelser,
der skal tage ansvaret for at nytænke
og udvikle skolerne i samarbejde med
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medarbejderne. Hermed følger naturligvis også en forpligtelse til at udvikle
lokale målsætninger, overvåge at de institutionelle beslutninger føres ud i livet
og til løbende at revidere praksis og tilpasse målene.
Danske Gymnasier vil gerne understøtte en systematisk diskussion af, hvordan vi måler og arbejder med kvalitet
i det almene gymnasium og hvordan
vi tydeliggør bredden i kvalitetsbegrebet. Foreningens kvalitetsudvalg har i
forlængelse heraf udarbejdet et inspirationskatalog, som zoomer ind på kvalitetssikring af den enkelte elevs udvikling i bredeste forstand.

Gymnasiereform eller
strukturreform?
Det må imidlertid konstateres, at det
trods indsatsen og successen af de enkelte initiativer ikke lykkedes foreningen
at få sat et bæredygtigt præg på debatten om faglighed og kvalitet i de alment
dannende og studieforberedende gymnasieuddannelser.
Uenighed om karakteren 02, 4 eller
7 som adgangskrav til gymnasiet blev
den officielle begrundelse for, at gymnasieforhandlingerne brød sammen i
april 2015. Danske Gymnasier havde
ihærdigt argumenteret for et forlig og
henvist til, at meget lidt syntes at skille
parterne. Der kunne opnås enighed om
en faglig opstramning, mere målrettede
og fokuserede studieretninger og at et
karakterkravskompromis var inden for
rækkevidde. Nye politiske vinde blæste
imidlertid i en anden retning. Et folketingsvalg lå lige om hjørnet og gymnasieforhandlingernes sammenbrud var
første tegn på, at en ny politisk tænkning – der også inkluderede uddannelsesområdet – var på vej.
Det stod ganske vist ikke klart fra starten. Der var brug for en tænkepause om

gymnasiet, meddelte den nye regerings
undervisningsminister, Ellen Trane
Nørby, som noget af det første, da hun
tiltrådte i juni 2015. Statsministeren
har så sat slutdato på
tænkepausen i og med,
at han i sin åbningstale
til Folketinget meddelte,
at regeringen til næste
år vil styrke gymnasierne med en reform, der
dels ”hæver det faglige
niveau” dels målretter
gymnasierne til det, som
er deres formål: En solid
forberedelse til videre
uddannelse”.

Danske Gymnasier
er positivt indstillet
på at styrke faglig
heden og nytænke
dannelsesbegrebet i en
dialog både med de
korte, de mellemlange
og de lange videre
gående uddannelser

Statsministeren tilkendegav samtidig, at ungdomsuddannelserne
fremover ikke skal ses
på én for én. Regeringen ønsker at se
på dem under ét for herved at kunne
tage fat på omveje og blindgyder i uddannelserne.
Hvilke tanker der nærmere gemmer sig
bag dette, vides imidlertid ikke i skrivende stund.
Danske Gymnasier er positivt indstillet på at styrke fagligheden og nytænke
dannelsesbegrebet i en dialog både med
de korte, de mellemlange og de lange
videregående uddannelser, sådan at de
unge i højere grad målretter sig mod
samfundets og erhvervslivets behov for
kvalificerede medarbejdere. Foreningen
har i årets løb da også allerede igangsat
denne dialog.
Det er samtidig Danske Gymnasiers
holdning, at der er behov for at nytænke samspillet mellem erhvervskompetencer og almene kompetencer. Det er
nødvendigt at etablere nye veje til uddannelse og erhverv, herunder at gennemtænke overgangen for de elever, der
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starter en almengymnasial uddannelse,
og som efterfølgende vil tage en erhvervsuddannelse. Opnåede kvalifikationer bør anerkendes, og overbygningen
bør forkortes.
Foreningen gjorde det nye Folketing
og regering bekendt med sin holdning
i form af følgende initiativer til et bedre
og mere målrettet gymnasium:
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Vi skal tydeliggøre samfunds- og
erhvervsperspektivet i fagene og i
uddannelserne
Vi skal revitalisere dannelsesbegrebet
Vi skal etablere nye veje til videre
uddannelse og erhvervslivet
Vi skal fremme udviklingen af nye
og innovative undervisnings- og
eksamensformer
En stærk og sammenhængende
uddannelseskæde
Vi skal styrke de almengymnasiale
uddannelsers studiekompetence
Vi skal styrke samarbejdet med
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser
Vi skal sikre hensigtsmæssige
optageregler, adgangskrav og
muligheder for merit på tværs af
uddannelser
Stærke og bæredygtige institutioner
i hele Danmark
Vi skal fastholde et bredt udbud af
ungdomsuddannelser i hele landet
Vi skal sætte elevernes læring over
institutionelle interesser
Vi skal understøtte geografisk
spredning af uddannelsestilbuddet.

ind med et krav om tilbagebetaling af 1
pct. af skolernes statstilskud for 2015,
den såkaldte dispositionsbegrænsning.
I slutningen af august meddelte den ny
regering så, at der med finansloven for
2016 følger et krav om, at skolerne de
næste fire år frem mod 2019 skal spare
i alt otte pct. En efterfølgende finansieringsaftale om erhvervsuddannelsesreformen og en udligning af taxameterforskellene på stx og hhx medførte
yderligere besparelseskrav til gymnasierne på 240 mio. kr.
Beskæringerne kommer samlet set til at
udgøre ca. 8,3 pct. af det samlede statstilskud til gymnasierne allerede i 2017.
Så store besparelser kan ikke gennemføres uden kvalitetsnedgang. Der vil
ske en reduktion i antallet af ansatte på
gymnasierne. I værste fald kan det betyde lukninger og dermed udfordre det
uddannelseslandskab, vi kender i dag.
Med kommende besparelser på 2,7
pct. i 2016, 8,3 pct. i 2017, 10,2 pct. i
2018 og 11,9 pct. i 2019 skal vi naturligvis arbejde for, at gymnasierne bliver
undtaget fra omprioriteringsbidraget.
I skrivende stund vides ikke, hvordan
den endelige finanslov kommer til at se
ud. Men det maner til eftertanke, at på
trods af…
•

Massivt pres på økonomien

•

Den uddannelsespolitiske tænkepause
brugte regeringen til at udmelde besparelser, der vil lægge et uhyrligt pres på
skolernes økonomi.

•

Allerede i forsommeren havde den tidligere regering - med henvisning til en lavere lønudvikling i det offentlige - grebet

at stx er ungdomsuddannelsen med
den højeste gennemførselsprocent,
de bedste eksamensresultater, den
laveste dobbeltuddannelsesgrad og
den højeste frekvens for overgang
til videregående uddannelse
at hf får udfordrede unge på rette
vej ved at give dem mod og styrke
til at tage en videregående uddannelse
at stx og hf bidrager mest til de
uddannelsespolitiske målsætninger
om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse
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•

at en almengymnasial uddannelse
giver et højt afkast for de unge,
uanset om de vælger at gå på en
videregående uddannelse eller
vælger en erhvervskarriere i direkte
forlængelse af deres eksamen

…så er det tilsyneladende alene Danske
Gymnasier, der stiller sig uforstående
overfor, at de almene gymnasieskoler
bliver pålagt besparelser i to omgange.
Der ligger en stor, fælles opgave foran
os i fremadrettet at tydeliggøre det almene gymnasies betydning. Samtidig
bliver det uhyre vigtigt at få taget stilling
til, hvorvidt sektoren skal møde de økonomiske og politiske udfordringer med
lokale løsninger, eller om vi skal bidrage
med et samlet bud på nye strukturer.

FREMSKRIVNING AF BESPARELSER
Skøn baseret på forslag til Finanslov 2016 samt besparelsen
på 240 mio. kr. til finansiering af EUD-reform
Stx

Årselever, stx
Samlet statstilskud i mio. kr.

Budget
2015

2016

2017

2018

2019

83.413

82.950

82.041

82.081

81.567

7.000

6.777

6.315

6.188

6.028

Statstilskud pr elev udvikl. ift. 2015
2- og 3-årig hf

Årselever, hf
Samlet statstilskud i mio. kr.
Statstilskud pr elev udvikl. Ift. 2015

Fremskrivning

-2,70%

-8,30% -10,20% -11,90%

15.714

15.419

15.502

15.403

15.322

1.487

1.421

1.377

1.343

1.309

-2,60%

-6,10%

-7,80%

-9,70%

Beregningerne er delvist baseret på skøn i de ændringer til forslag til Finanslov 2016, som her endnu ikke er
formelt vedtaget og indregnet i de officielle budgetter. Tal er i 2016-priser.
Kilde: Egne beregninger og skøn på baggrund af forslag til Finanslov 2016 og politisk aftale om finansiering
af erhvervsuddannelsesreformen.
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Udvalg og arbejds
grupper i 2015

UDVALGET FOR PÆDAGOGISKE LEDERE

KVALITET OG
SYNLIG LÆRING

Karin Gade
N. Zahles Gymnasieskole

Jakob Thulesen Dahl
Skanderborg Gymnasium

Mads Christensen
Kalundborg Gymnasium

Anne-Birgitte Klange
N. Zahles Gymnasieskole

Rikke Slivsgaard
Høje-Taastrup Gymnasium

Kurt Møller Petersen
Ikast-Brande Gymnasium og HF

Karl Jørgen Møller
Åbenrå Statsskole

Allan Kjær Andersen
Ørestad Gymnasium

Mette Bilstrup
Hasseris Gymnasium

Gitte Transbøl
Rysensteen Gymnasium

Ulrik Vestergaard
Egaa Gymnasium

Jette Rygaard Poulsen
Vesthimmerland Gymnasium

Ida Diemer
Nørre Gymnasium

Jens Skov
Horsens Gymnasium
Lone Mikkelsen
Århus Katedralskole
Anne Krarup
Gladsaxe Gymnasium

Årsberetning 2015

HF-ARBEJDS
GRUPPE

IT

Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns Åbne Gymnasium

Dorte Fristrup
Århus Statsgymnasium

Kirsten Danving
Nykøbing Katedralskole

Martin Kristiansen
Sankt Annæ Gymnasium

Christian Alnor
Middelfart Gymnasium og HF

Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns Åbne Gymnasium

Henrik Cornelius
Gentofte HF

Carsten Claussen
Tornbjerg Gymnasium

Kurt Møller Petersen
Ikast-Brande Gymnasium og HF

Lars Bluhme
Odder Gymnasium

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF

Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium

Pernille Højgaard
Viborg Gymnasium og HF
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Udvalg og arbejds
grupper i 2015

FORDELINGS
UDVALG
Anders Kloppenborg
Birkerød Gymnasium
Eva Krarup Steensen
Gladsaxe Gymnasium
Mogens Andersen
Høje Taastrup Gymnasium
Birgitte Vedersø
Gefion Gymnasium
Johnny Vinkel
Himmelev Gymnasium
Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium
Peter Abilgaard Andersen
Kalundborg Gymnasium
Hans Vangsgaard
Holstebro Gymnasium
Dorte Gade
Bjerringbro Gymnasium
Eigil Dixen
Egaa Gymnasium
Johannes Grønager
Tørring Gymnasium
Poul Erik Madsen
Fredericia Gymnasium
Lars Kofoed-Jensen
Haderslev Katedralskole
Gitte Barkholt
Grindsted Gymnasium
Torben Jakobsen
Mulernes Legatskole
Søren Hindsholm
Nørre Sundby Gymnasium

ARBEJDSGRUPPE
OM CENSOR
UDLIGNING
Kaj Eliasen
Egedal Gymnasium og HF
Mette Stentoft
Stenhus Gymnasium og HF
Søren Frandsen
Svendborg Gymnasium og HF
Svend F. Sørensen
Støvring Gymnasium
Finn Nørregaard Schytte
Randers HF og VUC

Årsberetning 2015

LEDELSES
UDVIKLING

INTERNATIONALISERINGSUDVALGET

Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF

Torben Poulsen
Aalborghus Gymnasium

Ida Diemar
Nørre Gymnasium

Kirsten Danving
Nykøbing Katedralskole

Jesper Vildbrad
Gymnasieskolernes Lederforening

Birgitte Vedersøe
Gefion Gymnasium

Jørgen Lassen
Gymnasieskolernes Lederforening

Gitte Transbøl
Rysensteen Gymnasium

Bodil Due
Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Karl-Jørgen Møller
Aabenraa Statsskole

Karin Gade
N. Zahles Gymnasieskole
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Kvalitetsudvalgets
anbefalinger
Kvalitet med eleven
i centrum
Kvalitetsudvikling er ikke en ny dagsorden i gymnasiesektoren. Der har i
gymnasiet altid været en stærk tradition
for ledelse af kvalitet og faglighed, men
behovet for at levere målbar kvalitet har
aldrig været større.
Der bruges mange ressourcer på uddannelsesområdet, og helt naturligt øges
politikernes og samfundets behov for
viden om, hvorvidt ressourcerne bliver
anvendt bedst muligt og giver de ønskede resultater. Derfor bliver skoler og embedsværk i stigende grad afkrævet dokumentation for, at effekten af indsatserne
virker, og at uddannelseskvaliteten bliver øget.

I centrum for vores
opgave står naturligt
den enkelte elev, der
skal blive så dygtig
som muligt i løbet
af gymnasietiden

Det almene gymnasiums
væsentligste opgave er
at gøre eleverne klar til
en videregående uddannelse. Den målsætning
lever vi op til ved at sikre uddannelser med høj
faglighed og ved at give
eleverne generelle studiekompetencer. I centrum for vores opgave står naturligt den
enkelte elev, der skal blive så dygtig som
muligt i løbet af gymnasietiden.
Danske Gymnasier har i 2015 sat fokus på, hvordan vi fastholder og sikrer
kvaliteten i arbejdet med både den traditionelle faglighed og de generelle studiekompetencer, som tilsammen giver
eleverne en høj faglighed.

perspektiv på kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i det almene gymnasium.
Danske Gymnasier ser de nationale mål
som et nyttigt værktøj, der kan bidrage
til kvalitetsarbejdet i det almene gymnasium. Samtidig bør kvalitet i gymnasiet ikke kun reduceres til de få nationale mål, da disse overser en væsentlig
del af gymnasiets kvalitet inden for bl.a.
studieforberedelse og almendannelse.

Kvalitetskriterier i
uddannelsessektoren
Standarder for kvalitet findes på både
internationale, nationale og lokale
niveauer, som bliver brugt til sammenligninger på hver deres måde.
Grundskolen bliver gennem PISA-undersøgelserne vurderet i et internationalt perspektiv, og de videregående
uddannelser skal gennem akkreditering
leve op til europæiske standarder og
retningslinjer for uddannelseskvalitet.
Sidstnævnte indebærer bl.a. systematisk
selvevaluering og krav om feedback til
de studerende.
Internationale målinger og sammenligninger er endnu ikke gængs praksis på
ungdomsuddannelsesområdet. Det almene gymnasium har de nationale eksamener som en helt central kvalitetsfaktor. Disse er suppleret af de centrale
kvalitetsindikatorer, der muliggør mere
systematisk effektmåling.
I dag måles kvaliteten på det almengymnasiale område med følgende kvalitetsindikatorer:
•

De seneste år har de nationale mål
for kvalitet i gymnasiet givet os et nyt

•

Elevernes gennemsnit efter endt
uddannelse
Fastholdelse og gennemførelse

21

Årsberetning 2015

•
•

•
•

Overgangen fra gymnasiet til videregående uddannelse
Skolernes evne til at løfte eleverne – evnen til at bryde den sociale
arv (socioøkonomisk løfteevne)
Elevernes trivsel
Lærernes timetal med eleverne.

Mål- og rammestyring
giver ny frihed
Et bærende princip i de sidste årtiers
kvalitetsudviklingsarbejde har været bevægelsen væk fra central styring. Tidligere satte Undervisningsministeriet
standarder og markerede væsentlige nyudviklinger gennem udstedelse af nye
bestemmelser for undervisningen. De
seneste år har vi set en tiltagende bevægelse hen mod institutionel selvevaluering, hvor den løbende justering og
fornyelse af undervisningen og uddannelseskvaliteten er den enkelte skoles
ansvar.
I lighed med den offentlige sektor generelt har styringen af gymnasiesektoren bevæget sig fra konkret regelstyring
mod mål- og rammestyring. Oprettelsen af Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet er udtryk for ministeriets ønske om systematisk at kunne følge op
på den uddannelsespolitiske indsats og
virkeliggørelsen af reformmålene. Udgangspunktet her er netop, at tiden er
løbet fra et centralt tilsyn, som i detaljer kontrollerer skolerne.
Det samlede regelsæt for gymnasiet
lægger dermed mere end nogensinde før op til, at den enkelte skole selv
træffer bestemmelser om, hvilke lokale
kvalitetsmål, der skal gøres gældende,
og hvordan de bedst bliver opfyldt.

Med bevægelsen mod øget mål- og rammestyring med få nationale mål følger
en forpligtelse til selv at udvikle lokale
målsætninger, overvåge at de institutionelle beslutninger føres
ud i livet og til løbende
at revidere praksis og tilpasse lokale målsætninger. Det vil fortsat være
en central ledelsesmæssig udviklingsopgave - i
samarbejde med medarbejderne - at formulere
og fremme kvalitet, klare
læringsmål og at realisere disse i den daglige undervisning. Det er i dag
ikke nok at lave handlingsplaner for øget
kvalitet, for der er et stort ønske om, at
man kan dokumentere kvaliteten og påvise elevens læring. Her giver den øgede
evidens om, hvad der påvirker læring,
kombineret med aktiv brug af data om
elevernes læring, nye muligheder for at
styrke elevernes læring og trivsel.

Et bærende princip
i de sidste årtiers
kvalitetsudviklings
arbejde har været
bevægelsen væk fra
central styring

Danske Gymnasier er enig i, at kvalitetsudvikling bedst sker i et samspil mellem
få nationale mål og decentral kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Løbende
kvalitetsudvikling og nye tiltag, som
øger kvaliteten og opdateringen af undervisningen, kan ikke styres centralt.
Ligeledes er Danske Gymnasier positiv
over for ministeriets initiativer i retning
af dialogbaserede rammer for styring,
der giver skolerne mulighed for at udfylde rammerne decentralt.

Behov for supplement til
eksisterende målinger
Mens det er forholdsvist let at operere
med nationale mål for karakterer og fra-
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vær mv., er det mere vanskeligt at indkredse den kvalitet, der desuden leveres
i det almene gymnasium. Formålsparagrafferne i både stx og hf fremhæver, at
det almene gymnasium skal være studieforberedende og almendannende. Samtidig skal gymnasiet levere høj faglighed.
Et kendetegn ved denne
faglighed er bl.a., at de
unge skal kunne sætte
deres viden i spil, tænke
kritisk og håndtere komplekse arbejdsprocesser.

Danske Gymnasier
anbefaler, at alle
skoler arbejder
med kvalitetssik
ring og dokumenta
tion af den enkelte
elevs udvikling

I dag er der fokus på,
hvordan vi danner og
former de unge, så de
kan indgå aktivt i vores
samfund og fælleskaber
til gavn for både sig selv
og fællesskabet. De unge
skal kunne bearbejde og anvende viden,
færdigheder og kompetencer på måder,
hvorved de opnår selvforståelse, omverdensforståelse, personlig myndighed,
livsduelighed og mod til at engagere sig
og skabe værdi for andre. Kvalitet i det
almene gymnasium rækker således ud
over de nationale mål.
Danske Gymnasier ser derfor et behov
for at tydeliggøre bredden i kvalitetsbegrebet i det almene gymnasium og lægge op til en systematisk diskussion af,
hvordan vi måler og arbejder med kvalitet i det almene gymnasium.

Kvalitetssikring af den
enkelte elevs udvikling
De nationale mål kan ikke – og skal
ikke – indkredse elevens 360 graders
udvikling. Danske Gymnasier ser et potentiale såvel som et behov for, at det

lokale kvalitetsarbejde rykker tættere på
den enkelte elevs udvikling gennem systematisk brug af data, dokumentation,
feedback og selvevaluering.
Organiseringen af det almene gymnasium – både hf og stx – er kendetegnet
ved en stor grad af kontinuitet i arbejdet
med den enkelte elevs udvikling. Både i
klassefællesskabet, det faglige arbejde og
lærer-elevrelationen. Det giver os som
ungdomsuddannelse unikke muligheder
for at lave en målrettet og koordineret
indsats for at understøtte den enkelte
elevs udvikling. Ikke mindst eftersom
der er rig tradition for, at dette arbejde bliver koordineret i de tværgående
indsatser – f.eks. AT, de store opgaver,
mentor/tutorsamtaler, portfolier, skriftlighedsprogression og på hf-studiebogen. Gymnasierne har en stærk tradition
for at kvalitetsudvikle med udgangspunkt i den enkelte elev.
Mange skoler er allerede optaget af arbejdet med at dokumentere den kvalitet,
som den enkelte skole leverer i forhold til
den enkelte elevs udvikling. Men tiden
peger på, at vi må tættere på den enkelte
elev, når det kommer til at dokumentere
udviklingen systematisk. Danske Gymnasier anbefaler, at alle skoler arbejder
med kvalitetssikring og dokumentation
af den enkelte elevs udvikling.

Fokuseret kvalitetssikring
Kvalitetssikring af den enkelte elevs
udvikling må nødvendigvis variere fra
gymnasium til gymnasium, og hverken
kan eller skal styres centralt. Danske
Gymnasier ser det som en kvalitet, at
gymnasierne i Danmark har forskellige
lokale kendetegn, og at de er udformet,
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så de matcher de lokale behov og løser
de lokale udfordringer, der varierer alt
afhængig af elevgruppe og geografi.
Selvejende institutioners kendetegn er
netop friheden til at skabe institutioner,
som bærer præg af en lokal forankring
og kultur gennem gymnasiernes egne
strategier og forskelligartede organisering. Det løft, selvejet har givet sektoren,
bør fortsat afspejles i et centralt og bredt
kvalitetsbegreb, således at få nationale mål bliver suppleret af kvalitetsmål
fastlagt af den enkelte skole og dennes
bestyrelse.

Danske Gymnasier
anbefaler, at:
•

•

•

•

•
De lokale kendetegn på skolerne kombineret med de forskellige studieretninger
betyder, at kvalitetsbegrebet også må
kunne vinkles og bearbejdes, så der ikke
er tale om én fast operationalisering af
den enkelte elevs udvikling eller studiekompetence. Det vil for nogle gymnasier være værdiskabende at arbejde med
overordnede kvalitetskoncepter, mens
det for andre vil være mest værdiskabende at tage udgangspunkt i deres særlige
profil eller syn på læring.

Der fastholdes en styringsmodel
med få nationale mål, der suppleres af lokale kvalitetsmål
Ansvaret for kvalitetsudvikling placeres hos de enkelte skoler ud fra
bredt formulerede målsætninger
Kvalitetsbegrebets bredde tydeliggøres, så det også dækker den
enkelte elevs udvikling og dennes
generelle studiekompetence
Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring tilpasses lokale udfordringer
og lokale behov
Alle gymnasier kvalitetssikrer den
enkelte elevs udvikling og generelle
studiekompetence gennem systematisk brug af data og dokumentation.

Selvejende institu
tioners kendetegn
er netop friheden
til at skabe insti
tutioner, som bærer
præg af en lokal
forankring og kultur
gennem gymnasier
nes egne strategier
og forskelligar
tede organisering

Ny Vestergade 13, st.
1471 København K
danskegymnasier.dk
mail@danskegymnasier.dk
+45 3318 8260
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