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Bestyrelserne på de gymnasiale institutioner

Kære gymnasiebestyrelser
I starten af juni måned indgik vi en bred politisk aftale om en reform af
de gymnasiale uddannelser, som træder i kraft august 2017.
Jeg er som minister meget glad for, at jeg sammen med forligskredsen
har indgået en bred politisk aftale, som sætter en klar retning for de
gymnasiale uddannelser. Med den fælles aftale har vi sikret, at vi også i
fremtiden uddanner almendannede, selvstændige, fagligt stærke og ansvarlige unge, der er klar til at møde tilværelsen og til at deltage aktivt i et
samfund med frihed og folkestyre – og at det bygger på et solidt fundament, hvor vi har skærpet kravene til elevernes viden og kundskaber.
Med den politiske aftale er der også sat en foreløbig ramme for jeres
fremadrettede arbejde på skolerne. Vi forventer at fremsætte lovforslag
til november 2016, som forventes vedtaget inden udgangen af 2016.
Derefter følger arbejdet med at justere de enkelte læreplaner, som vil
blive drøftet med sektoren i foråret 2017.
Det er mit ønske, at vi fortsætter den gode dialog, som jeg oplevede under arbejdet med regeringens udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser og efterfølgende under de politiske forhandlinger. Det er vigtigt for mig som minister, at I som bestyrelser inddrages i det arbejde,
som forestår med udmøntningen og implementeringen af reformen.
Der vil være mange af initiativerne i aftalen, som kræver forandringer i
skolernes pædagogiske praksis og i den måde arbejdet er organiset på
skolerne. Derfor er jeg også særligt glad for, at der i aftalen er afsat 400
millioner over de næste år, som øremærkes til en styrket efteruddannelsesindsats for lærere og til ledelsesudvikling. Med de midler er jeg sikker
på, at det dygtige arbejde, der gøres i dag, vil fortsætte, og at skolerne
bliver i stand til at løfte initiativerne i reformen, så vi sammen får skabt
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de rammer, der udfordrer de unge og giver dem lyst til at uddanne sig
videre.
Vi sætter i efteråret gang i at forberede implementeringen af reformens
indhold på skolerne. Vi vil indbyde repræsentanter for lærere og ledelser
både til kurser om Skoleudvikling i Praksis (SIP) og Faglig udvikling i
Praksis (FIP), hvor de vil få inspiration til implementeringen af centrale
initiativer i reformen og inddrages i læreplansarbejdet. Ledere og lærere
vil også blive præsenteret for en større implementeringsplan for reformen og de initiativer ministeriet sætter i gang for at understøtte det lokale arbejde med at få indholdet i reformen på plads. Jeg vil sørge for, at I
som bestyrelser også får indblik i implementeringsplanerne.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god fornøjelse med bestyrelsesarbejdet og et
godt nyt skoleår med alle de nye spændende udfordringer, vi står overfor
sammen.
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