Kære bestyrelsesformænd og rektorer!
I forbindelse med udpegningen til de nye bestyrelser, der tiltræder 1. maj i år, vil der være en del
udskiftninger blandt bestyrelsesformændene. Ligeledes vil der også i år blive ansat nye rektorer.
Derfor etablerer Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Rektorforening en fælles
kontaktliste med erfarne bestyrelsesformænd og rektorer, der er parate til at bistå som mentorer/
sparringspartnere.
Vi ser især to områder, hvor en sådan liste kan være nyttig for vore respektive medlemmer: Dels i
forbindelse med de nyudpegede bestyrelser, dels i forbindelse med rektoransættelser.
Det er vores fornemmelse, at nye bestyrelsesformænd og rektorer kan have brug for at indhente
gode råd om bl.a. tilrettelæggelse af møder og afklaring af rollefordelingen mellem bestyrelsen og
den daglige administrative ledelse.
Derudover kan der for bestyrelser, der står over for at ansætte en rektor, være behov for at høre om
processen fra andre bestyrelsesformænd, der tidligere har forestået en rektoransættelse. Sparring
med en erfaren rektor om inddragelse af organisationen i ansættelsesprocessen kan ligeledes være
nyttig.
Der er tale om en uformel og fortrolig relation mellem mentor og mentee, og der er intet honorar.
Allerede i dag findes der sådanne uformelle kontakter, men i forbindelse med konstitueringen af de
nye bestyrelser kan der være brug for at gøre dette mere synligt og udbredt.
Kontaktlisten med henholdsvis bestyrelsesformænd og rektorer, der ønsker at være mentorer, stilles
til rådighed via foreningerne, hvor sekretariaterne kan være behjælpelige med at etablere kontakten.
Til melding til mentorlisten med bestyrelsesformænd og rektorer kan ske til Lisbeth Wissing
lw@gymbf.dk og til Karina Vittarp Gøling kvi@rektorforeningen.dk
Ved tilmeldingen bedes oplyst følgende kontaktoplysninger: Titel, navn, nuværende tjenestested/seneste tjenestested, antal år som bestyrelsesformand/rektor og evt. øvrig erfaring.
Venlig hilsen
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