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Årsberetning 2020

Forord

Sidste års beretning blev indledt med en
konstatering af, at 2019 havde været et
begivenhedsrigt år. 2020 må siges at have
overgået det på måder, vi end ikke havde
kunnet forestille os, da vi mødte ind på
skolerne efter juleferien.

fra elever og forældre og fra forskellige
myndigheder, hvis anbefalinger ikke altid
har peget samme vej. Det har været og er
fortsat en meget vanskelig situation, som
heller ikke har kunnet undgå at udfordre
sammenholdet mellem gymnasierne.

I slutningen af februar samledes vi til
Ledelsestræf i Nyborg, hvor temaet var
disruption af ungdomsuddannelserne. Her
fi k vi stof til eftertanke, da vi hørte om
de internationale erfaringer med massive
online open course og om den buldrende
teknologiske udvikling i Kina, hvor arbejdet med kunstig intelligens ikke bremses af etiske eller datalovgivningsmæssige
barrierer. Tendenser der udfordrer hele
grundtanken om, at undervisning varetages af en lærer og foregår på en skole for
en afgrænset deltagerkreds.

Når vi betragter forløbet her otte-ni måneder efter, at det hele brød løs, synes vi,
at der er grund til stor optimisme på sektorens vegne. Både skoleledelser, undervisere og teknisk-administrativt personale
har håndteret en historisk udfordring konstruktivt med stor professionalisme og
omstillingsparathed. Vi har sikret eleverne et godt uddannelsestilbud under svære
vilkår. Vi har bevaret et stærkt sammenhold og fundet fælles løsninger. Og vi har
gjort uvurderlige erfaringer med virtuel
undervisning og er blevet klogere på,
hvordan vi kan udvikle gymnasiet.

Gymnasiernes arbejde blev voldsomt disrupted blot to uger senere, hvor nedlukningen af samfundet på grund af COVID19
var en realitet. På få dage skulle vi omlægge al undervisning til at foregå virtuelt.
Det var en enorm omstilling, som stillede
meget store krav til alle på gymnasierne,
men som blev håndteret med en dybt imponerende indsats. Efter en måneds tid
med lukkede uddannelsesinstitutioner
begyndte genåbningen, og en lang række
nye udfordringer meldte sig på banen.
Vi har alle skullet agere under helt andre
rammevilkår med nødlovgivning og nødbekendtgørelser og en FAQ fra Børne- og
Undervisningsministeriet, som er blevet
opbygget og revideret dag for dag. Skibet
er blevet bygget, mens det sejlede, og der
har været et krydspres af forventninger

COVID19-håndteringen har naturligt nok
fyldt meget i Danske Gymnasiers arbejde
i 2020, men foreningen har også arbejdet
målrettet på at påvirke de politiske forhandlinger om gymnasiernes rammevilkår
og de politiske visioner om indretningen
af ungdomsuddannelsessystemet. Arbejdet
har taget afsæt i ambitionerne i foreningens 2025-strategi, der blev vedtaget på
sidste års generalforsamling. I bestyrelsen
glæder vi os over, at den politiske udvikling på mange måder går vores vej, og at
vi er lykkedes med en aktiv og synlig interessevaretagelse i et år, der har budt på alt
andet end business as usual.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Foreningens politiske
arbejde i 2020
Danske Gymnasiers politiske arbejde i
2020 har i høj grad stået i coronaens tegn
samtidig med, at det har været fokuseret
på at få indflydelse på de politiske forhandlinger om væsentlige rammevilkår
for gymnasierne. Foreningen har tilstræbt
at bistå gymnasierne med afklaringer og
hensigtsmæssige retningslinjer fra myndighederne under nedlukningen og genåbningen. Samtidig har Danske Gymnasier arbejdet målrettet på at kvalificere de
forestående ændringer af blandt andet
taxametersystem, institutionslov, elevfordeling og kapacitetsstyring. Igen i år har
foreningens interessevaretagelse været
synlig, målt på medieomtale. Danske
Gymnasier blev i første halvdel af 2020
omtalt 662 gange i medierne. Det er på
niveau med første halvdel af 2019, hvor
tallet var 651.

COVID19 og nedlukningen
af gymnasierne
Den 11. marts annoncerede statsminister
Mette Frederiksen den nedlukning af samfundet, som kom til at definere resten af
skoleåret 2019/20, og som fortsat i høj grad
præger hverdagen på gymnasierne.
Før det kom så vidt, var gymnasiernes
udfordringer med COVID19 begyndt at
melde sig i løbet af februar. Mange gymnasier stod i et dilemma i forhold til, om de
fortsat skulle sende elever afsted på studieture til COVID19-ramte destinationer. På
daværende tidspunkt havde Udenrigsministeriet endnu ikke ændret i rejsevejledningerne, og derfor var der ikke erstatning at hente hos rejsebureauerne. Foreningen rejste dilemmaet over for Børneog Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen og opfordrede dem til at ændre rejsevejledningen til
Italien, som mange gymnasier havde planlagt studieture til.
I starten af marts eskalerede situationen
drastisk, og der blev lukket ned for både
rejser og fysisk tilstedeværelse på gymnasierne. Skolelukningerne var i første om-

gang sat til at vare til den 27. marts, men
blev efterfølgende forlænget til den 13.
april, hvor påskeferien sluttede. Det var en
enorm omstilling for gymnasierne at overgå til virtuel undervisning, men det blev
ikke desto mindre realiseret i løbet af få
dage. I midten af marts vedtog Folketinget
den lov om nødundervisning, som satte
rammerne for foråret.
Efter nedlukningen stod det hurtigt klart,
at det sandsynligvis ikke ville blive muligt
at afvikle eksaminer på almindeligvis. Da
statsministeren i påsken varslede en gradvis genåbning af samfundet, sendte foreningen derfor en række anbefalinger til
afholdelse af eksamen og genåbning af
gymnasierne til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og
undervisningsordførerne. Anbefalingerne
blev langt hen ad vejen imødekommet i
den aftale om eksamen, som partierne
efterfølgende indgik. Aftalen indebar, at
3.g’erne skulle op til tre prøver, mens 2.
hf’ere skulle op til fire. Resten af prøvekaraktererne skulle erstattes af årskarakterer. SRP blev den eneste mundtlige eksamen for 3.g’erne. På hf stod man i den helt
særlige situation at skulle give årskarakterer på en uddannelse, hvor det er et centralt karakteristikum, at der kun gives
karakterer til eksamen.
Efter påske åbnedes samfundet gradvist,
og gymnasierne måtte igen lukke 3.g’ere
og 2.hf’ere ind. Det var en stor logistisk
udfordring at få tilrettelagt skemaer, som
tog højde for afstandskravet, der på daværende tidspunkt var to meter, men gymnasierne fik på meget kort tid en ny hverdag
op at stå for afgangseleverne. Fortsættereleverne måtte fortsat ikke komme på
gymnasierne, og efter halvanden måneds
fjernundervisning begyndte mistrivslen
blandt 1.g’ere, 2.g’ere og 1.hf’ere at vokse
markant. Derfor vakte det bekymring, da
fortsættereleverne ikke var en del af den
yderligere genåbning, der blev offentliggjort den 7. maj, og som blandt andet omfattede efterskoleeleverne. Da Sundheds-
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styrelsen få dage efter sænkede afstandskravet til en meter, brugte Danske Gymnasier
det som anledning til at presse yderligere på
for at få fortsættereleverne tilbage på gymnasierne. Det foregik både i form af henvendelser til børne- og undervisningsministeren og partilederne og igennem medierne. Også GL og DGS bidrog aktivt til presset. Indsatsen lykkedes – ugen efter endte
nye politiske forhandlinger med, at 1.g’ere,
2.g’ere og 1.hf’ere
måtte komme tilbage
på gymnasierne den
27. maj.

»Sektoren har fået stor

ros fra myndighederne
for sin håndtering af en
meget vanskelig situation

Igennem hele foråret
ændrede situationen
sig fra uge til uge,
nogle gange fra dag
til dag. Der var
løbende mange store spørgsmål med akut
afklaringsbehov. Et af spørgsmålene var,
hvornår medarbejdere måtte/skulle møde
på skolen, særligt dem, som selv var i øget
risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved
COVID19-smitte, eller som delte husstand
med en, som var. Et andet spørgsmål var
placeringen af SRP, og et tredje var retningslinjerne for studenterafslutningen.

«

Den 19. juni kom regeringens udmelding
om, at gymnasierne fra det nye skoleår
skulle gennemføre undervisningen efter de
almindelige regler på nær i tilfælde af smitteudbrud på skolen. Det indebar, at gymnasierne nu kunne fravige kravet om en me-

ters afstand mellem elever i samme gruppe,
men der var fortsat restriktioner på store
grupper og sociale arrangementer. Skoleåret 2020/21 begyndte derfor mere almindeligt for de fleste gymnasier på nær i Aarhus, hvor åbningen af ungdomsuddannelserne blev udsat i 14 dage. Efterfølgende
har smittetilfælde på skolerne løbende givet
anledning til hjemsendelse af elevgrupper
og medarbejdere, og i løbet af oktober steg
smittespredningen så meget, at der blev
indført nye restriktioner på gymnasierne.
Gymnasierne har gennem hele forløbet
gjort en enorm indsats for at få tingene til
at fungere, og sektoren har fået stor ros
fra myndighederne for sin håndtering af
en meget vanskelig situation. Der har
været en lang række afklaringsspørgsmål
og dilemmaer, og mens der på nogle
punkter har været behov for klare, ensartede regler, har der på andre punkter
været behov for et lokalt råderum. Det
har også været en ekstraordinær periode
for Danske Gymnasier, der i hele forløbet
har været i meget tæt dialog med Børneog Undervisningsministeriet for at få svar
på de mange spørgsmål og – inden for
meget korte deadlines – komme med anbefalinger til, hvordan nødlov, nødbekendtgørelser og sundhedsmyndighedernes retningslinjer burde udformes. Foreningens formand har siddet med i ministeriets følgegruppe og sektorpartnerskab
og desuden jævnligt været i direkte kontakt med ministeren.
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Udsigten til helt normale forhold på gymnasierne er stadig lang, men der er gjort
mange erfaringer, der letter håndteringen,
og som også kan bruges i den løbende skoleudvikling uafhængigt af COVID19.

Implementering af ny strategi
Generalforsamlingen vedtog i november
2019 Danske Gymnasiers 2025-strategi, og
strategien har stået centralt i foreningens
politiske arbejde i 2020. Indsatserne i forhold til kommende ændringer af institutionslov, taxameter, elevfordeling, kapacitetsstyring med videre har taget afsæt i ambitionerne om at sikre en geografisk bred uddannelsesdækning og mindske den negative
konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne. Pejlemærket har været, at der på sigt
bør skabes én gymnasieskole med klart
adskilte uddannelsestyper, hvor alle gymnasier kan udbyde alle gymnasiale uddannelser, hvis de lokale forhold tilsiger det.
Danske Gymnasiers bestyrelse gør på sine
møder løbende status over, hvor implementeringen af strategien står, og på de
halvårlige bestyrelsesseminarer sættes
fokus på udvalgte indsatser.

Udvikling af fremtidens
gymnasium
Det er en særskilt ambition i foreningens
2025-strategi, at Danske Gymnasier skal
stå i spidsen for at nytænke gymnasiets
indhold og struktur. Det arbejde har i det
forgangne år været forankret i både besty-

relsen og i den arbejdsgruppe for fagsammensætning, som bestyrelsen nedsatte
sidste år. Arbejdsgruppens formål var at
udvikle et bud på, hvilket indhold og hvilken struktur gymnasiet skal have for at
give eleverne de færdigheder og kompetencer, de får brug for i løbet af de næste 10 år.
Arbejdsgruppen for fagsammensætning
præsenterede sit foreløbige arbejde på en
workshop på Ledelsestræf 2020. På baggrund af deltagernes input og de efterfølgende drøftelser, blandt andet på en temadag for foreningens udvalg og arbejdsgrupper i august, formulerede arbejdsgruppen en række anbefalinger, som nu
ligger til grund for Danske Gymnasiers
videre arbejde med mulige forbedringer af
de gymnasiale uddannelser. Anbefalingerne handler blandt andet om, at fagrækken
i det almene gymnasium skal forenkles og
fokuseres, at nogle fag og fagligheder kan
samles i nye konstruktioner, og at praksisdimensionen skal styrkes, fx gennem obligatoriske projekt- og praktikperioder og
case- og problembaseret didaktik.
Parallelt med Danske Gymnasiers eget
arbejde med at udvikle fremtidens gymnasium kom der i løbet af foråret en række
meldinger fra børne- og undervisningsministeren om, at der er større strukturelle
og organisatoriske ændringer på vej på
ungdomsuddannelsesområdet. Samtidig
har SF og Radikale Venstre tilkendegivet,
at de gerne vil hæve undervisningspligten
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fra 10 til 12 år. I september meldte de to
store spillere DI Og Dansk Metal sig på
banen med et forslag om, at der bør oprettes studieretninger i gymnasiet, primært
stx og htx, som er målrettet udvalgte erhvervsuddannelser og praksisrettede videregående uddannelser. Udspillet byggede
på en erkendelse af, at målsætningen om, at
25% skal tage en eud efter grundskolen, er
slået fejl. Forslaget om at gøre det almene
gymnasium mere praksisorienteret flugter
med Danske Gymnasiers egne tanker, jf.
anbefalingerne fra arbejdsgruppen for
fag-sammensætning, og foreningen har
taget positivt imod det.

Institutionslov og taxameter
Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde i maj resultaterne af to eftersyn af henholdsvis institutionsudviklingen
og taxameter- og tilskudssystemet, som
blev iværksat i forlængelse af den tidligere
regerings ungeudspil fra december 2018.
Danske Gymnasier har arbejdet målrettet
på at kvalificere kommende ændringer af
institutionsloven og taxametersystemet,
både selvstændigt og i samarbejde med
Landdistrikternes Fællesråd, Danske HF
& VUC, Danske SOSU-skoler og Danske

Erhvervsskoler og -Gymnasier. Efter at resultaterne af de to eftersyn forelå, sendte
foreningen undervisningsordførerne en
række anbefalinger til, hvordan der fra
politisk side bør følges op på eftersynene.
Efterfølgende fik foreningen i september
foretræde om det samme for Folketingets
Børne- og Undervisningsudvalg, og det
blev fulgt op med en lukket høring, hvor
foreningen også deltog.
Det er Danske Gymnasiers vurdering, at
de to eftersyn viser et behov for at ændre
på den udtalte konkurrence på tværs af
ungdomsuddannelserne, som hæmmer
samarbejdet og truer den brede uddannelsesdækning. Danske Gymnasier mener, at
der skal ske ændringer af taxametersystemet, institutionsloven og elevfordelingen
for at sikre et geografisk bredt ungdomsuddannelsessystem, som tager udgangspunkt i elevernes behov og interesser, og
hvor det brede uddannelsestilbud ikke
afhænger af, om institutionerne kan fi nde
ud af at samarbejde.
Hvad angår taxametersystemet er det foreningens holdning, at der alt andet lige er
behov for at reducere det elevafhængige
taxameter, enten ved at indføre et kombi-
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neret klasse- og elevtaxameter eller ved
at lade grundtilskuddet udgøre en større
andel af det samlede tilskud. Det er dog
helt afgørende, at ændringer af taxametersystemet afventer ændringer af elevfordelingsreglerne på grund af de økonomiske
forskydninger, en ny form for elevfordeling kan medføre.
Hvad angår institutionsloven er der efter
Danske Gymnasiers vurdering brug for en
fælles lov for alle gymnasiale ungdomsuddannelser, fordi det vil samle sektoren og
skabe en fælles interesse i at sikre et geografisk bredt uddannelsesudbud, der tager
udgangspunkt i elevernes og lokalområdets behov. Ensartede styringsvilkår for
institutionerne, såsom lige muligheder for
at udbyde gymnasiale uddannelser, at alle
gymnasiale uddannelser omfattes af elevfordeling og kapacitetsstyring, og at alle
institutionstyper bevarer deres oprindelige
grundtilskud ved fusioner, vil modvirke
huller i uddannelsesdækningen. Og dermed vil det give alle unge lige muligheder
for ungdomsuddannelse, uanset hvor i
landet de bor.

Elevfordeling
Elevfordeling har stået højt på den politiske dagsorden i det forgangne år. Der
pågår i skrivende stund politiske forhandlinger om en langsigtet løsning, der skal
erstatte den mulighed for at lave lokale
elevfordelingsregler, der blev indført
som en midlertidig løsning fra skoleåret
2020/21 og forlænget til og med skoleåret
2021/22.
Den tidligere regering nedsatte en ekspertgruppe for elevfordeling i gymnasiet, som i
februar offentliggjorde deres anbefalinger:
En klyngemodel er mest velegnet til at
løse elevsammensætnings- og udkantsproblemer. En klynge består af tre eller
flere afdelinger på tværs af regioner og
fordelingsudvalg, og en ansøger har ret
til optagelse på en afdeling i klyngen, når
adgangsforudsætningerne er opfyldt.
Der skal indføres maksimums- og
minimumskapacitet på gymnasierne.
Erhvervsgymnasierne skal omfattes
af kapacitetsstyring og elevfordeling.
Danske Gymnasier bakker op om, at der
indføres nye geografisk afgrænsede optageområder, nye regler for kapacitetsstyring

og elevfordeling, og at alle gymnasiale
uddannelser omfattes af reglerne. Det er
vigtigt for Danske Gymnasier, at unge
fortsat har et frit uddannelsesvalg. Men
der er behov for en stærkere kapacitetsstyring for at skabe en mere balanceret elevsammensætning på gymnasierne og for at
give alle unge lige muligheder for at vælge
blandt alle gymnasiale uddannelser.
Det er foreningens holdning, at der skal
fastsættes en minimumskapacitet for alle
gymnasier, så et udkantsgymnasium, der
ikke har søgning nok til tre spor (eller to
spor, hvis gymnasiet udbyder tre eller flere
uddannelser), får tilført ansøgere, hvis
førsteprioritet er samme uddannelsestype
på et andet gymnasium, som ligger længere fra deres bopæl. Dette skal afværge, at
den demografiske udvikling og den stigende tendens blandt unge til at søge mod
større byers gymnasier fratager unge i
udkants- og oplandsområder de uddannelsesmuligheder, som et lokalt gymnasium giver. Derudover skal en maksimumskapacitet bidrage til at mindske den uhensigtsmæssige konkurrence om eleverne på
tværs af og imellem by-, oplands- og udkantsgymnasier.
Danske Gymnasier har med udgangspunkt
i ekspertgruppens rapport og i samarbejde
med formændene for fordelingsudvalgene
kvalificeret foreningens politik for elevfordeling og kapacitetsstyring. Foreningen
har samtidig haft et tæt samarbejde med
Danske Regioner for at stå stærkere i en
politisk debat med mange holdninger. I
august offentliggjorde de to foreninger en
række fælles principper for både fordeling,
kapacitet, taxameter og institutionslov.
Derudover er foreningen i løbende dialog
med Børne- og Undervisningsministeriet
og undervisningsordførere om konkrete
løsningsmodeller. Foreningen har også i
september afholdt en konference om elevfordeling i samarbejde med Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Kapacitetslofter
Kapacitetslofter på gymnasierne er i stigende grad blevet et værktøj, som den
siddende minister hvert år forholder sig til.
Det har givet anledning til megen debat,
særligt i Aarhus, hvor flere gymnasier i
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foråret blev pålagt et kapacitetsloft. Reaktionerne på dette var mange. Blandt andet
et ønske om at oprette et privat gymnasieudbud på Marselisborg, to underskriftsindsamlinger med samlet mere end tusinde
forældreunderskrifter og et utal af lokale
debatindlæg fra lokalpolitikere med hver
deres politiske ståsted.
Det var dog ikke kun vest for Storebælt, at
kapacitetsbølgerne gik højt. Det gjorde de
også øst for Storebælt, hvor
en region legede med tanken om at nedjustere kapaciteten med fire klasser på
et gymnasium i en anden
region.

»En strammere

kapacitetsstyring
er nødvendig i en
tid med faldende
ungdomsårgange

For Danske Gymnasier er
det en vigtig opgave at få
kapaciteterne til at stemme
overens med antallet af
ansøgere i et givent område. Foreningen vurderer også, at en strammere kapacitetsstyring er nødvendig i en
tid med faldende ungdomsårgange. Samtidig er det foreningens politik, at kapacitetsjusteringer skal varsles og ske over tid,
så de kan justeres år efter år i lyset af den
demografiske udvikling. Danske Gymnasier har bragt kapacitetsspørgsmålet på
banen i forbindelse med den politiske interessevaretagelse på elevfordelingsområdet.

«

målsætning, at hf-elever i hele landet skal
have adgang til den supplerende overbygning, og at den generelle studiekompetence på hf skal fastholdes, efter at uddannelsen er blevet mere professionsrettet.
Danske Gymnasier sendte sidste år børneog undervisningsministeren en række
justeringsforslag til den nye hf-uddannelse
og mødtes i foråret med ministeriet for at
gennemgå forslagene. Foreningen arbejder
fortsat på, at justeringerne bliver taget op i
gymnasieforligskredsen.

Ændringer af karakterskalaen
Da der i starten af året var forlydender om
en kommende udmelding fra regeringen
om ændringer af karakterskalaen, tog
Danske Gymnasier initiativ til at samle
lederforeningerne på uddannelsesområdet
for at se, om der var basis for et fælles
udspil om karakterskalaen. Initiativet
resulterede i, at Danske Gymnasier og 12
andre foreninger i februar sendte en række
anbefalinger til børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren. Anbefalingerne var blandt
andet, at trinbeskrivelserne bør revideres,
så de omhandler præstationens styrker og
svagheder i forhold til målopfyldelsen frem
for dens mangler, og at der – hvis den numeriske skala ændres – bør være samme
afstand mellem alle trin og ikke anvendes
negative tal.

Hf
Sommereksamen på hf har været ekstraordinær i år. En række eksaminer skulle
erstattes af årskarakterer på trods af, at
det er en stærk del af uddannelsens DNA,
at der kun gives karakterer til eksamen.
Som opfølgning på dette arbejder Danske
Gymnasier på at bevare den særlige karakterkultur på hf-uddannelsen og modvirke, at dette års afgivelse af årskarakterer kommer til at danne præcedens. Dette
er en blandt flere opgaver for foreningens
nye hf-arbejdsgruppe, der også har som

Efterfølgende nedsatte regeringen en ekspertgruppe, som skulle se på mulige ændringer af karakterskalaen. Søren Hindsholm, rektor på Nørresundby Gymnasium
& HF og foreningens næstformand i vest,
blev personligt udpeget til gruppen. Ekspertgruppens arbejde blev offentliggjort i
september, herunder en anbefaling om at
modificere 7-trinsskalaen, så den fremover
indeholder 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udtalte i forbindelse med
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offentliggørelsen af rapporten, at regeringen ikke havde lagt sig fast på en model,
men ville se nærmere på ekspertgruppens
rapport forud for et udspil om karakterskalaen.

Nye optagelsesregler
På baggrund af de mange problemer med
den nye optagelsesproces i 2019 blev partierne i gymnasieforligskredsen i november 2019 enige om at justere optagelsesreglerne med virkning fra foråret 2020.
Justeringerne betød, at retskravet nu gælder i to år, så ansøgere, der kommer fra
prøvefri 10. klasser eller studieophold i
udlandet, kan optages på baggrund af
deres resultater fra folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Derudover kan elever, som fx starter på efterskole, men
ombestemmer sig inden udgangen af oktober, optages på baggrund af rektors
vurdering. Ændringerne imødekom de
problemer og løsningsforslag, som Danske Gymnasier havde præsenteret for
Børne- og Undervisningsministeriet og
undervisningsordførerne i efteråret 2019.
I forbindelse med præsentationen af den
politiske aftale udtalte børne- og undervisningsministeren, at regeringen på et senere
tidspunkt ville lave en samlet gennemgang
af optagelsesreglerne. Her skal ses på, om
der lægges vægt på de rigtige ting. Denne
gennemgang er endnu ikke iværksat.

Vejledning til
ungdomsuddannelser
Som led i eud-aftalen fra 2018 blev der
i foråret 2020 etableret et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse.
Programmet skal bidrage til at sikre, at
alle elever i grundskolen præsenteres for
en systematisk, koordineret og struktureret vejledningsindsats. Som led i programmet er der etableret et fagligt panel
og et partssamarbejde, hvor Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium og
foreningens næstformand i øst, repræsenterer foreningen. Partssamarbejdet løber
frem til slutningen af 2022.
Danske Gymnasier er gået ind i arbejdet
med den klare målsætning, at grundskolens vejledning til valg af ungdomsuddannelse skal være objektiv og neutral, omhandle alle ungdomsuddannelser og tage
udgangspunkt i elevernes kompetencer og
ønsker. Foreningen anerkender dermed
ikke præmissen om, at vejledningen skal
ændres for, at flere skal vælge eud, hvis
dette indebærer, at den neutrale og objektive vejledning kompromitteres.

Vejledning til eud
efter gymnasiet
I marts blev partierne i gymnasieforligskredsen enige om, at Studievalg Danmark
pr. januar 2021 også skal vejlede gymnasieelever om erhvervsuddannelser og ikke
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kun om videregående uddannelser. Danske Gymnasier havde arbejdet målrettet på
denne ændring, som er et skridt i retning
af, at det bliver mere legitimt at tage en
erhvervsuddannelse efter gymnasiet. Danske Gymnasier arbejder i forlængelse heraf
på, at eud kan indgå i ligningen, når gymnasierne sætter mål for overgang til videregående uddannelse i deres kvalitetsudvikling og resultatvurdering.

Første gennemløb af
gymnasiereformen
Sommerens studenter var den første årgang, som gennemførte en stx-uddannelse
efter gymnasiereformen fra 2017. Det
første gennemløb har været genstand for
en række formelle evalueringer, og Danske Gymnasier har også indsamlet erfaringer. Foreningen har blandt andet undersøgt 2020-studenternes valg af studieretninger, og hvordan studenterne fordeler
sig på fag og faglige niveauer. Sammenholdt med data for studenterne fra 2018
viste undersøgelsen, at ambitionen bag
reformen om, at flere skal vælge naturvidenskab, i et betydeligt omfang er opfyldt,
når man ser på de faktiske valg af fag, hvor
flere får Matematik A og Fysik B. Derimod er det stadig ikke lykkedes at få flere
til at vælge mere sprog.
Foreningen har også undersøgt medlemsskolernes erfaringer med grundforløbet,

der blev indført med reformen. Undersøgelsen viste meget blandede erfaringer
og to delvist modsatrettede konklusioner:
Grundforløbet medvirker til at kvalificere
elevernes studieretningsvalg, men det har
samtidig negative trivselsmæssige og faglige konsekvenser. På baggrund af undersøgelsen har Danske Gymnasier anbefalet,
at det bør være muligt for de gymnasier,
der ønsker det, at bede eleverne forhåndsangive deres studieretningsønske inden
skolestart, så der kan dannes klasser herudfra. Dermed kan det enkelte gymnasium
praktisere den rammesætning af grundforløbet, som lokalt vurderes at være mest
hensigtsmæssig for elevernes trivsel og
faglighed.

3-årig hf til sårbare unge
Det er et vigtigt element i Danske Gymnasiers 2025-strategi, at flest muligt unge
realiserer deres fulde potentiale og gennemfører en ungdomsuddannelse. Med
afsæt i et stigende antal sårbare unge med
forskellige diagnoser, som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår, har Danske Gymnasier arbejdet på at forbedre mulighederne for
3-årige hf-klasser.
En række gymnasier har gode erfaringer
med at få unge, der ellers ikke ville have
gennemført en ungdomsuddannelse, godt
igennem en hf-uddannelse, når den tilret-
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telægges over en 3-årig periode og ofte
med færre end 28 i klassen. Men en række
forhold spænder ben for denne type uddannelse. Der er blandt andet behov for en
lovgivningsmæssig præcisering af, at der
kan laves 3-årige hf-klasser, og ikke bare
3-årige forløb. Derudover skal de økonomiske vilkår forbedres og forenkles, så de
3-årige hf-klasser kan løbe rundt på lige
vilkår med den ordinære 2-årige hf og
administreres enklere
end i dag.

»Antallet af 16- og

17-årige, som har
været i kontakt med
sygehuset pga. for højt
alkoholindtag, er
steget markant over
de seneste fem år

«

Danske Gymnasier er i
løbende dialog med flere
partier om uddannelsens
potentiale og har givet
forslag til ændringer af
rammevilkårene.

Lærernes faglige
kompetencer

Børne- og Undervisningsministeriet gennemførte i vinteren 2019/20 et
tilsyn med gymnasielærernes faglige kompetencer og med, om lærerne tilmeldes
pædagogikum i løbet af det første ansættelsessår, som reglerne tilsiger. Tilsynet
viste en række eksempler på ansættelser,
hvor en fastansat lærer ikke har påbegyndt eller gennemført pædagogikum
inden for de første 12 måneder af ansættelsen. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor taget initiativ til at tydeliggøre regelsættet, og Danske Gymnasier og
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er i
dialog med ministeriet om uhensigtsmæssige procedurer og andre forhindringer for
opfyldelse af reglerne. Danske Gymnasier
har blandt andet påpeget, at der er behov

for bedre beskrivelser af de faglige mindstekrav og af procedurerne for vurdering
af, om en kandidat opfylder de faglige
mindstekrav.

Unges alkoholkultur
I foråret viste en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, at sammenlignet med andre europæiske unge
drikker danske 15-årige alkohol hyppigst,
og de er oftest fulde. Samtidig viste en
opgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, at antallet af 16- og 17-årige, som har
været i kontakt med sygehuset på grund af
for højt alkoholindtag, er steget markant
over de seneste fem år.
De nye tal og de COVID19-relaterede
restriktioner på gymnasiernes sociale
arrangementer udgjorde en oplagt anledning til at revurdere, hvilken rolle gymnasierne skal spille i forhold til unges
alkoholforbrug. I midten af juli bragte
Politiken et interview med foreningens
formand, som lagde op til en drøftelse af,
om der bør tages mere drastiske midler i
brug for at ændre unges alkoholkultur.
Interviewet afstedkom en lang række
reaktioner, og sundhedsmyndighederne
overvejer nu mulige initiativer for at nedbringe alkoholforbruget på ungdomsuddannelserne. Danske Gymnasier deltager
også i en større indsats for at få indført en
ensartet 18 års-grænse for salg af alkohol i
detailhandlen sammen med blandt andre
Alkohol & Samfund, Danske Regioner og
KL. Dette initiativ blev offentliggjort i
september.
Gymnasiernes rolle i unges alkoholkultur
har været drøftet på efterårets regionsmø-
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der, og selvom der er forskellige holdninger til et alkoholforbud på gymnasierne og
til timingen, er der enighed om, at det er
vigtigt, at foreningen deltager i debatten,
og at gymnasierne arbejder med alkoholfri
fællesskaber og trivsel.

Loft over egenbetaling
på studieture
Børne- og undervisningsministeren meddelte i starten af året, at hun gerne ser et
loft på 3.000 kr. over elevernes egenbetaling på studieture, og at studieturene samtidig gøres obligatoriske. Ministerens forslag skyldes, at hun mener, at gymnasierne
ikke selv er i stand til at begrænse elevernes udgifter.
Studieturene er en vigtig del af gymnasiernes arbejde med gymnasielovens målsætning om at give eleverne forståelse for både
det nære og det europæiske og globale
perspektiv. Det er Danske Gymnasiers
holdning, at det er gymnasiernes ansvar at
sikre, at ingen elever forhindres i at deltage i en studietur på grund af økonomi.
Men en centralt fastsat grænse på 3.000 kr.
vil ændre markant på mulighederne for
at gennemføre studieture, og derfor har
Danske Gymnasier arbejdet på at hæve
beløbsgrænsen. Det er blandt andet sket
med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse
blandt medlemsskolerne, som viste, at
84% har sat en beløbsgrænse på 4.500 kr.
eller derunder. Undersøgelsen udfordrede
dermed ministerens opfattelse af, at gymnasierne ikke selv kan administrere spørgsmålet. Ministeren har efterfølgende tilkendegivet, at hun er åben over for at hæve
beløbsgrænsen. Der forventes politiske
forhandlinger i efteråret.

Gymnasiernes
almendannende arbejde
Danske Gymnasier arbejder på at skabe
større viden og bevidsthed om, hvad
gymnasiernes almendannende arbejde er,
og hvordan man kan se og anerkende
sporene efter almendannelse i samfundsog erhvervslivet. I efteråret 2019 afholdt
Danske Gymnasier sammen med GL en
temadag om almendannelse, som rettede
sig mod lærere og ledere i det almene
gymnasium. Det var en succes, som foranledigede, at foreningen i samarbejde
med GL i august udgav en folder under
overskriften »Lad os tale om almendannelse«. Folderen henvender sig primært
til lærere og rektorer og kan fungere som
udgangspunkt for fælles pædagogiske
drøftelser på gymnasierne.
Som det fremgår af Danske Gymnasiers
2025-strategi, er det en ambition for foreningen at skabe en større og bredere offentlig forståelse for værdien af gymnasiets
almendannende indhold. Som led i dette
planlægger foreningen sammen med GL
en ny konference om gymnasiernes almendannende arbejde. Denne gang inviteres
også eksterne aktører fra uddannelsessektoren, og blikket rettes mere udad for at
sætte fokus på, hvordan almendannelse
spiller en vigtig rolle på de videregående
uddannelser og i erhvervslivet. Konferencen er udskudt pga. COVID19 og forventes afholdt i november 2021.

Gymnasieskolernes
Klimaalliance
På Ledelsestræf 2020 dannede næsten 40
gymnasier det landsdækkende bæredygtighedsnetværk Gymnasieskolernes Kli-
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maalliance, hvis medlemmer har forpligtet sig til at arbejde for at gøre deres respektive gymnasier mere bæredygtige.
Det kan ske helt konkret gennem for eksempel isolering, affaldssortering og belysning, men også ved at bringe bæredygtighed, klima og grøn omstilling mere ind
i undervisningen.
Klimaalliancens erklærede mål er at udveksle erfaringer mellem medlemmerne
og at inspirere og forpligte hinanden på at
fremme en gymnasieskole, som forholder
sig aktivt og positivt til den grønne omstilling og anser bæredygtig dannelse som en
naturlig del af almendannelsen. Rationalet
bag initiativet er, at gymnasierne har »en
historisk tradition for at danne unge mennesker til at være sig selv, men aldrig sig
selv nok. Det er en tradition, som vi skal
holde fast i. For det er i gymnasieskolen, at
kritisk-reflekterende og ansvarsfulde borgere dannes«, som Klimaalliancen skriver
i sit grundlæggende manifest.
Danske Gymnasiers bestyrelse støtter Klimaalliancen med sekretariatsbistand og
har givet alliancen status af en tænketank
under foreningen.

Inspiration udefra
I januar var Danske Gymnasiers bestyrelse
på studietur til Oslo for at blive klogere på
og få inspiration fra det norske ungdomsuddannelsessystem. Det norske system
er indrettet markant anderledes end det
danske med en tættere sammenkobling af
gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Bestyrelsen mødtes blandt andre med
Ragnhild Lied, som var formand for et
udvalg, der havde udgivet en rapport om
fremtidens ungdomsuddannelser i Norge,
og med den norske pendant til Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet. Derudover
besøgte bestyrelsen to gymnasier. Det ene

var et gammelt, traditionsrigt gymnasium, som udelukkende havde et studieforberedende spor målrettet lange videregående uddannelser, mens det andet var et
nyt gymnasium, hvor man havde samlet
en bred vifte af ungdomsuddannelser. På
begge gymnasier var der stor bevidsthed
om fordele og ulemper ved deres egen
skoleform.
Det var en meget udbytterig tur, og de
norske erfaringer er efterfølgende indgået
i bestyrelsens arbejde med mulige ændringer af det danske ungdomsuddannelsessystem.

Sekretariatets rådgivning
2020 har som følge af COVID19 været et
ekstraordinært år for sekretariatets juridiske rådgivning. Der har været spørgsmål
til og usikkerhed om en lang række forhold, der ikke tidligere er taget stilling til.
Mange af henvendelserne har handlet om
de følger, der opstår for personalet og
eleverne i tilfælde af for eksempel skolenedlukning og -genåbning. Der har også
været en række svære tvivlsspørgsmål om,
hvordan gymnasierne skulle håndtere
planlagte studieture i lyset af ændrede
rejsevejledninger og anbefalinger. Og der
har været behov for bistand til at fortolke
den særlovgivning, der er udstedt i forbindelse med smitteinddæmningen.
Den 1. september trådte en ny ferielov i
kraft i Danmark, og rådgivningen har i
den forbindelse hjulpet gymnasierne med
at implementere de nye regler, blandt
andet ved afvikling af fem regionale temadage om ferie, som var målrettet brugerne
af reglerne på gymnasierne.
Derudover har den faldende aktivitet på
gymnasierne i form af færre elever medført mange henvendelser til rådgivningen.
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Aktiviteter 2020

	Kursus: Økonomistyring
på gymnasierne
	Arbejdsmiljøseminar
	Bestyrelsens studietur
til Norge

	Netværksmøde for
kommunikationsmedarbejdere på Sjælland

	Kursus: Klar til ledelse
2. modul
	Kursus for nye rektorer

	Kursus: Den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse

	Møde om karakterskala
for alle lederforeninger

	Bestyrelsesmøde
(virtuelt)

JANUAR 2020

12
DECEMBER 2019
	Udgivelse af Danske
Gymnasiers 2025-strategi
	Udgivelse af Danske
Gymnasiers digitaliseringsstrategi: De
almengymnasiale
uddannelser i den
digitale tidsalder
	Bestyrelsesmøde

01

	Bestyrelsesmøde
(virtuelt)

MARTS 2020

02
FEBRUAR 2020
	Bestyrelsesseminar
	Ledelsestræf 2020

03

MAJ 2020

04

05
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	Kursus: Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (15. forløb) –
1. undervisningsgang
	Møde med fordelingsudvalgsformænd
	Kursus: Realisering af
strategien
	Kursus: Økonomistyring
på gymnasierne
	Kursus: Sociale medier
	Kursus: Lovpligtig
arbejdsmiljøuddannelse
Konference om
elevfordeling

SEPTEMBER 2020

	Kursus: Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (15. forløb) –
3. undervisningsgang
	Kursus: Strategisk kommunikation og krisekommunikation
	Kursus: Når elever
klager – København
	Kursus for nye
pædagogiske ledere
	Virtuel generalforsamling
	Kursus: Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (15. forløb)
– 4. undervisningsgang

NOVEMBER 2020

06 07 08 09 10
JUNI 2020
	Webinar for kommunikationsmedarbejdere
	Bestyrelsesmøde

AUGUST 2020

OKTOBER 2020

	Udgivelse af publikationen Lad os tale om
almendannelse
(i samarbejde med GL)

	Kursus: Ledelse af teams,
studieretninger og
projekter (15. forløb) –
2. undervisningsgang

	Temadag om fremtidens
gymnasium for arbejdsgrupper og udvalg

	Bestyrelsesseminar

	Temadag om den nye
ferielov – Region Sjælland
	Temadag om den nye
ferielov – Region
Syddanmark
	Temadag om den nye
ferielov – Region
Midtjylland
	Temadag om den nye
ferielov – Region
Nordjylland
	Temadag om den nye
ferielov – Region
Hovedstaden
	Bestyrelsesmøde

	Webinar for kommunikationsmedarbejdere
	Kursus: Ledelse af
personalet – hvad
siger juraen?
	Bestyrelsesmøde
	Kursus: Klar til ledelse
1. modul
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Bestyrelsen

Birgitte Vedersø
Formand
Søren Hindsholm
Næstformand i vest
Henrik Nevers
Næstformand i øst
Maja Bødtcher-Hansen
Regionsmedlem Hovedstaden
Anders Kloppenborg
Regionsmedlem Hovedstaden
Claus Niller Nielsen
Regionsmedlem Sjælland
Jeppe Kragelund
Regionsmedlem Syddanmark
Susan Mose
Regionsmedlem Syddanmark
Dorte Fristrup
Regionsmedlem Midtjylland
Helge Markussen
Regionsmedlem Midtjylland
Jette Rygaard
Regionsmedlem Nordjylland
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Arbejdsgrupper
pr. 1. oktober 2020

DIGITALISERINGSUDVALGET

UDVALGET FOR
PÆDAGOGISKE LEDERE

Claus Niller Nielsen (formand)
Roskilde Katedralskole

Anne-Mette Krejberg (formand)
Aabenraa Statsskole

Dorte Fristrup
Århus Statsgymnasium

Sigrid Egeskov Andersen
Køge Gymnasium

Thomas Jørgensen
Borupgaard Gymnasium

Sofie Paludan
Rødovre Gymnasium

Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns åbne Gymnasium

Jette Nørgaard
Rosborg Gymnasium og HF

Pia Sadolin
Brøndby Gymnasium

Thorbjørn Lind
Aalborghus Gymnasium

Gitte Vest Barkholt
Grindsted Gymnasium & HF

Morten Lindegaard Banke Rasmussen
Vestskoven Gymnasium, NEXT

Martin Ingemann Hansen
Egaa Gymnasium
Sigrid Egeskov Andersen
Køge Gymnasium
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ARBEJDSGRUPPEN
FOR SPROG

ARBEJDSGRUPPEN FOR
NATURVIDENSKAB

Dorte Fristrup (formand)
Århus Statsgymnasium

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 Gabel Austin
Hjørring Gymnasium STX
& HF

Martin Ingemann Hansen
Egaa Gymnasium

Sofie Paludan
Rødovre Gymnasium

Sara Mac Dalland
Det frie Gymnasium
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ARBEJDSGRUPPEN
FOR MATEMATIK

ARBEJDSGRUPPEN FOR
STX (gymnasiereform)

Jeppe Kragelund (formand)
Alssundgymnasiet Sønderborg

Susan Mose (formand)
Sct. Knuds Gymnasium

Birgitte Nielsen
Kalundborg Gymnasium

Anne-Mette Krejberg
Aabenraa Statsskole

Thomas Frommelt
Greve Gymnasium

Morten Lindegaard Banke Rasmussen
Vestskoven Gymnasium, NEXT

Peter Ditlev Olsen
Rødovre Gymnasium

Lone Sandholdt Jacobsen
Viby Gymnasium

Bo Hove
Thisted Gymnasium
- STX & HF

Niels Hjølund Pedersen
Nærum Gymnasium

Tom Jensen
Kolding Gymnasium
Eva Katballe
Midtfyn Gymnasium
Claus Jungersen
Rønde Gymnasium
Jette Nørgaard
Rosborg Gymnasium og HF

Søren Christensen
Thisted Gymnasium - STX & HF
Jakob Stubgaard
Vordingborg Gymnasium
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ARBEJDSGRUPPEN
FOR HF

PÆDAOGOGISK
ARBEJDSGRUPPE

Henrik Nevers (formand)
Roskilde Gymnasium

Søren Hindsholm (formand)
Nørresundby Gymnasium & HF

Torben Poulsen
Aalborghus Gymnasium

Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF

Morten Lindegaard
Banke Rasmussen
Vestskoven Gymnasium, NEXT

Flemming Steen Jensen
Horsens Statsskole

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
Peter Zinckernagel
København Syd
Susanne Kirkegaard Thomsen
Aabenraa Statsskole
Anne Frausing
HF-centeret Efterslægten

Mette Kynemund
Virum Gymnasium
Anders Krogsøe
Frederiksborg Gymnasium og HF
Søren Christensen
Thisted Gymnasium - STX & HF
Lars Amdisen Bossen
Vejen Gymnasium og HF
Mette Trangbæk Hammer
Greve Gymnasium
Thorbjørn Lind
Aalborghus Gymnasium
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ARBEJDSGRUPPEN
FOR FAGSAMMENSÆTNING

ARBEJDSGRUPPEN
FOR LEDELSESUDVIKLING

Anders Kloppenborg
(formand)
Birkerød Gymnasium

Birgitte Vedersø (formand)
Gefion Gymnasium

Jakob Thulesen Dahl
Skanderborg Gymnasium
Jette Rygaard
Vesthimmerlands Gymnasium
og HF
Helge Markussen
Viborg Katedralskole
Henrik Nevers
Roskilde Gymnasium
Maja Bødtcher-Hansen
Frederiksberg Gymnasium
Anne-Birgitte Rasmussen
Københavns åbne Gymnasium
Elsebeth Gabel Austin
Hjørring Gymnasium STX
& HF
Niels Hjølund Pedersen
Nærum Gymnasium
Søren Christensen
Thisted Gymnasium – stx og hf
Sigrid Egeskov Andersen
Køge Gymnasium

Sigrid Egeskov Andersen
Køge Gymnasium
Sofie Paludan
Rødovre Gymnasium
Jesper Vildbrad
Gymnasieskolernes Lederforening
(Svendborg Gymnasium)
Lars Korslund Nielsen
Gymnasieskolernes Lederforening
(Hasseris Gymnasium)
Stig Wall
Gymnasiernes Bestyrelsesforening
(Gammel Hellerup Gymnasium)
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ARBEJDSGRUPPE
OM CENSORUDLIGNING

ARBEJDSGRUPPEN FOR
OVERENSKOMST 2021

Jens Ulrik Engelund
Nordsjællands Grundskole og
Gymnasium

Birgitte Vedersø (formand)
Gefion 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

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
Jette Nørgaard
Rosborg Gymnasium og HF

Årsberetning 2020

FORMÆND FOR
FORDELINGSUDVALGENE
Henrik Boberg Bæch
Espergærde Gymnasium og HF

Dorte Gade
Bjerringbro Gymnasium

Eva Krarup Steensen
Gladsaxe Gymnasium

Allan Friis Clausen
Paderup Gymnasium

Peter Ditlev Olsen
Rødovre Gymnasium

Dinna Balling
Horsens HF &VUC

Troels Vang Andersen
Christianshavn Gymnasium

Poul Erik Madsen
Fredericia Gymnasium

Johnny Vinkel
Himmelev Gymnasium

Ruth Funder
Haderslev Katedralskole

Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF

Gitte Vest Barkholt
Grindsted Gymnasium & HF

Peter Abildgaard Andersen
Kalundborg Gymnasium

Christian Alnor
Middelfart Gymnasium & HF

Mads Brinkmann Pedersen
Struer Statsgymnasium

Søren Hindsholm
Nørresundby Gymnasium & HF
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