ÅRSBERETNING
GYMNASIEFÆLLESSKABET

Gymnasiefællesskabets årsberetning
Årsberetningen for 2020 giver en kort status over året der gik.
Beretningen viser, at partnerskolerne og Gymnasiefællesskabet fortsat har fokus på driftsudvikling og effektiv institutionsdrift, samt at skolerne og Gymnasiefællesskabet er optaget af
at sikre en god GDPR implementering. Skolerne har, via Gymnasiefællesskabet, adgang til kompetente og effektive ressourcer, som bidrager til at understøtte selvstændige og bæredygtige
skoler samt en effektiv skoledrift af høj kvalitet. I 2020 er en ny skole indtrådt i samarbejdet,
hvilket har bidraget til lavere omkostningsnøgle for partnerskolerne på en række samarbejdesområder. I 2020 har vi, i forbindelse med covid 19 nedlukningen, været optaget af at tilpasse
arbejdsgange og hjemmearbejdspladser, så vi under nedlukningen fortsat har sikret skolerne en
sikker og stabil drift.
Gymnasiefællesskabets formål er følgende:
•
•
•

Gymnasiefællesskabet skal effektivt løse administrative og tekniske opgaver
for skolerne med høj kvalitet og forsyningssikkerhed.
Gymnasiefællesskabet skal være førende på løsninger og udvikling inden for
samarbejdets opgaver.
Endvidere er Gymnasiefællesskabet platform for uddannelsespolitiske og
pædagogiske drøftelser.

Gymnasiefællesskabets opgavepalet er bred, og vi løser i dag opgaver inden for fagområderne:
Bygningsdrift, Indkøb, IT & Digitalisering, ESDH, Løn & Bogholderi, HR-database, Gymbetaling,
Datasikkerhedssamarbejde og DPO samt Jura og sekretariatsbetjening. Derudover varetager
Gymnasiefællesskabet den landsdækkende censorudligningsordning.
I Gymnasiefællesskabet ser vi udad, og vi holder os orienteret om udviklingen i sektoren for at
kunne tilpasse os udviklingen i skolernes efterspørgsel.
Det er vores forventning, at der venter mange spændende opgaver i 2021. Gymnasiefællesskabet
vil blandt andet støtte skolerne i implementering af forskellige bæredygtigheds målsætninger
særligt indenfor bygningsdrift og indkøb.
Det er også vores forventning, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med partnerskolerne og
med vores forskellige ERFA-netværk i sektoren, og ikke mindst, at vi kan fastholde Gymnasiefællesskabet som en dynamisk, effektiv og udviklingsorienteret arbejdsplads.

GYMNASIEFÆLLESSKABET

Bygningsafdelingen
Udvikling og projekter i Bygningsafdelingen
Bygninger skal udvikles og vedligeholdes, og bygningsdriften skal understøtte verdensmål og en klimadagsorden.
Målet for Bygningsafdelingens arbejde er løbende at udvikle moderne bygningsmæssige rammer, der kan understøtte en gymnasieskole i forandring og udvikling, og at
gøre dette på en økonomisk og bæredygtig forsvarlig måde.
Det er samtidigt målet at hjælpe skolerne med at vise rettidig omhu, så bygningsmassen og tekniske anlæg ikke forfalder og forringes.
Der har i en årrække været fokus på minimering af skolernes energiforbrug og dermed CO2 udslip. Denne indsats vil blive forstærket de kommende år.
Genopretning og vedligeholdelse af bygningsmassen og bedre udnyttelse af eksisterende lokaler
På skolerne i Bygningssamarbejdet er der udført en lang række vedligeholdelses-,
renoverings- og ombygningsprojekter.
Klimaskærme er blevet opdateret med nye vinduer, nye tagbelægninger, udbedring af
nedslidte facader mv. I forbindelse med pandemi-nedlukningen i foråret 2020 blev der
gennemført vedligeholdelsesarbejder på en lang række skoler.
De tekniske anlæg er blevet moderniseret med CTS-styring samt nye ventilationsanlæg med effektiv varmegenindvinding, og belysningsanlæg er udskiftet til energibesparende LED-anlæg.
Generelt er bygningsmassen - efter en ekstraordinær indsats - blevet løftet fra
nedslidte og energiforbrugende bygninger til fremtidssikrede gymnasieskoler med et
fornuftigt energi- og vedligeholdelsesmæssigt behov.
På en række skoler er naturfagslokaler blevet moderniseret. Nedslidte idrætsanlæg er
blevet renoveret ligesom der er indrettet flere gruppearbejde-faciliteter på en række
skoler.

BYGNING

Projekter i 2021
Der planlægges og pågår både større nybygnings- og ombygningsprojekter og en lang
række vedligeholdelsesarbejder.
I 2021 er det planen at tilbyde de tilknyttede skoler et koncept for, hvordan der kan
arbejdes systematisk med at øge bæredygtigheden i bred forstand. Bæredygtighedstiltag indarbejdes i vedligeholdelsesplanerne, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.
Gymnasiefællesskabets Bygningsafdelings arbejder spænder bredt: Fra bistand i
forbindelse med bygningsrelaterede aftaleforhold, f.eks. brugsret, køb og salg af
fast ejendom og lejemål, over tvister i forbindelse med 1- og 5-års eftersyn, til
mere sædvanlige opgaver med planlægning og gennemførelse af byggesager samt
udarbejdelse af bygningsvedligeholdelsesplaner og investeringsoversigter. Bygningsafdelingen bidrager også med notater, beskrivelser, overslag samt indstillinger til
bestyrelsesmøder.

22 skoler deltager i Bygningssamarbejdet:
Allerød Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Egedal Gymnasium & HF
Espergærde Gymnasium & HF
Frederiksværk Gymnasium og HF
Geﬁon Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Solrød Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium
Tårnby Gymnasium & HF
Virum Gymnasium
Ørestad Gymnasium

Nøgletal 2010 - 2020
Værdien af gennemførte, igangværende og planlagte vedligeholdelsesarbejder, ombygninger og
byggerier, som Gymnasiefællesskabets Bygningsafdeling har udført på de lkny ede skoler i perioden
2010 l 2021, udgør ca. 950 millioner kr.
Afdelingens arbejde varetages af 3 arkitekter samt en administra v medarbejder, og afdelingen ledes
af Bygningschefen.

BYGNING

Løn & Bogholderi
Generelt
Ud over at forestå lønadministration for de deltagende skoler, bistår afdelingen skolerne
med en række personaleadministrative opgaver, for eksempel udarbejdelse af ansættelsesbreve, beregning af løn- og jubilæumsanciennitet, håndtering og indhentning af refusioner i forbindelse med barsel, sygdom mv., beregning af feriedifferencer og ferietræk
samt bistand til og/eller håndtering af lønafstemningsopgaver.
Afdelingen har i 2020 fået 3 nye skoler med i samarbejdet, henholdsvis Gefion, Helsingør
og Allerød. I 2020 har vi arbejdet på, og er næsten i mål med, at få indarbejdet funktionsadskillelse på kreditorbogholderiet. En opgave, som har ændret en del arbejdsgange
både i GF og på skolerne.
Den nye Ferielov/aftale har fyldt en del i året og vil sikkert også give dønninger ind i
2021. Lønsystemet fik relativt sent styr på opsætninger og styring af indberetningen til
Fonden. Men heldigvis faldt det hele på plads i sidste kvartal og det ser ud til, at det gik
lettere end forventet, og at pengene/indberetningerne stemmer.
I 2020 har vi, som alle andre, været udfordret af Covid 19, så vi i lange perioder har arbejdet hjemmefra. Det har gjort udviklingsarbejdet lidt tungere, og vores intention om
ERFA møder og servicetjek har vi sat lidt på pause. Til gengæld har vi kørt sikker og stabil drift, fået tilpasset hjemmearbejdspladser og har styr på udstyr og Teams. Skolerne
har fået løst opgaverne, og vi har fundet nye veje til opretholdelse af arbejdsgangene.
I december holdt vi et virtuelt ERFA møde om funktionsadskillelse i bogholderiet, Feriepengeforpligtelsen og de nye krav til regnskabet, i samarbejde med Deloittes Christian
Dahlstrøm. Der var stor tilslutning til mødet, og efterfølgende har flere tilkendegivet, at
det var en god ide, og at vi godt kan planlægge flere sådanne møder fremover.
Statens indkøbsmodul er taget i brug på de fleste skoler. Der finder stadig tilpasninger
sted, men det kører og bliver brugt flittigt.
Projekter
I 2020 har Løn i samarbejde med IT og Jura arbejdet med at understøtte driftsudvikling
og support af Gymbetaling og HR-databasen. Vi arbejder på, at så få som muligt får
adgang til systemet med en kode, da mange adgange er en potentiel sikkerhedsbrist.
Systemet er bygget op om NEMid for at være så sikkert som muligt, og hver gang vi
udleverer en kode, svækker vi systemets sikkerhed.
Gymbetaling
2020 har hovedsagligt være præget af support. Gymbetaling har mest været brugt af
administrationen, som i foråret skulle betale en masse penge tilbage til eleverne. Rejseaktiviteten har været meget lille, det blev til nogle Danmarksture, da der blev lukket lidt
op henover foråret og sommeren.

LØN & BOGHOLDERI

HR-databasen
I foråret er der gang i MUS-skemaerne, og fordi det kun sker en gang om året, skal der
noget support til. Flere skoler har taget medarbejder-samtykkeblanketten til sig og
også brugt den alternativt, til f.eks. GDPR og IT-samtykke. Det er muligt at have flere
samtidige samtykkeblanketter.
Vi er stadig rigtig glade for blanketdelen, der sparer os for tastearbejde og reducerer
fejlmuligheder. Det er vores indtryk, at det også kører godt på skolerne.
Særlige indsatser og udviklingsmål i 2021
I 2021 vil afdelingen i særlig grad have fokus på sikker og tidssvarende drift. Afdelingen
vil blandt andet arbejde med
Overholdelse af funktionsadskillelse i bogholderiet
Processer som sikrer korrekt lønudbetaling
Beskrivelser af nye funktioner
Grønne og bæredygtige indkøb internt i Gymnasiefællesskabet
Nøgletal 2020

21 skoler deltager i ét eller begge
samarbejdsområder:
Allerød Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Espergærde Gymnasium og HF
Frederiksværk Gymnasium og HF
Gladsaxe Gymnasium
Geﬁon Gymnasium
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Solrød Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium/IT-Center Fyn
Tårnby Gymnasium & HF
Virum Gymnasium
Ørestad Gymnasium

LØN & BOGHOLDERI

Censorbank
Opgaver
Gymnasiefællesskabet varetager administration og drift af den fælles censorudligningsordning.
Principperne for ordningen er godkendt af lederforeningerne Danske Gymnasier, VUC Fleksibel
Uddannelse samt Danmarks Private Skoler, og ordningen varetages på vegne af disse lederforeninger samt 175 skoler. Endvidere aflønnes eksterne censorer, udpeget af Undervisningsministeriet, via Censorbanken.
Ordningen er en kollektiv løsning, der skal hvile i sig selv, og den omfatter en udligning af
mundtlig og skriftlig censur på alle 3 årgange på STX, HF og VUC (STX- og HF-niveau), samt en
årlig stikprøvekontrol af udvalgte skolers indberetninger.
I udligningsperioden 2019/2020 var der deadline for indlevering af skolernes indberetningsskema den 16. september 2020, og efter registrering af alle indberetningerne blev 27
skoler udvalgt til stikprøvekontrol. 4 af disse stikprøver blev udført fokuseret, idet vi udelukkende beskæftigede os med rejsetid- og omkostninger. Udligningsperioden var præget af
Covid-19-nedlukningen med aflyste eksaminer og mange spørgsmål fra skolerne omkring
indberetningen til følge.
Kontrol
I stikprøveforløbet havde vi især fokus på skolernes indberetning af SRP, der for første gang
skulle indberettes som mundtlig censur, med afsæt i et tidsforbrug på 75 minutter til den
høje, mundtlige takst. Dels havde en del af skolerne ikke fået rettet tidsforbruget til i deres
indberetninger, dels havde nogle skoler indberettet tidsforbruget under skriftlig censur. Vi
havde endvidere, i lighed med tidligere stikprøveforløb, fokus på rejsetid- og omkostninger
samt de rettenormer, som indeholder både en teoretisk og en praktisk del, da tidsforbruget til
den praktiske del ofte skal tilføjes manuelt.
Der er i de seneste år sket sammenlægninger af en del af medlemsskolerne i større enheder
med et bredere udvalg af uddannelsestilbud. Dette stiller krav til et øget fokus på, at det udelukkende er censur på STX- og HF-niveau, der medtages i indberetningerne. Endvidere bliver
der nu også brugt censorer fra andet end STX- og HF-niveau. Dette har medført ekstraarbejde,
dels for skolerne med fremsendelse/betaling af fakturaer til/fra de skoler, der ikke er en del
af ordningen, dels for os, da det har udløst en del spørgsmål fra skolerne.
De faktiske resultater for Censorudligningsperioden 2019/2020 viser, at der er samlede udgifter for skriftlig censur på kr. 35.646.859,52, hvilket svarer til en timepris på kr. 374,85,
og samlede udgifter for mundtlig censur på kr. 50.683.776,63, hvilket svarer til en timepris
på kr. 893,26. Til sammenligning kan det oplyses, at censorudligningen for 2018/2019 viste
udgifter til skriftlig censur på kr. 85.232.709,78, hvilket svarende til en timepris på 364,35
kr., mens udgifter til mundtlig censur udgjorde kr. 123.947.149,16, svarende til en timepris
på 935,00 kr. De faktiske resultater for udligningsperioden 2019/2020 bærer tydeligt præg af
hele Covid-19 situationen.
Sektoren har i dette udlignings år trukket på 9 eksterne censorer, hvilket er et markant lavere
antal i forhold til tidligere år, hvor sektoren har trukket på 19-20 eksterne censorer. Det
meget lavere antal er, som de faktiske resultater for Censorudligningen, en direkte følge af
nedlukningerne i forbindelse med Covid-19.
Indberetning
Det er Gymnasiefællesskabets vurdering, at langt den største del af skolerne bestræber sig
på at efterleve de vedtagne principper og at overholde deadlines. Censorbanken kan derfor nå
at sagsbehandle skolernes indberetninger, foretage de nødvendige stikprøver samt afslutte
regnskabet inden kalenderårets udgang.

CENSORBANK

IT & Digitalisering
Corona
Året 2020 har været præget af nedlukning, hvilket har gjort vores arbejdsdag noget anderledes. Vi har arbejdet mere hjemme i foråret og i slutningen af 2020. Vi opgraderede
vores VPN på det administrative område med en ny server, og planen er at få den nye
VPN-løsning til at overtage rollen for vores nuværende løsning. Den nye VPN løsning har
også en mulighed for to-faktor, som vi i 2020 satte i drift, og i løbet af 2021 skal alle
bruge to-faktor ved login ved brug af VPN hjemmefra.
Nye servere
Til erstatning for vores gamle fysiske servere har vi i starten af 2020 opsat fire nye
fysiske servere. Desuden har vi opdateret vores mailserver til nyeste version.
Konsekvenser af GDPR-lovgivningen og Schrems ll dommen
I 2020 har vi igen haft særlig fokus på justeringer af arbejdsgange og systemer
med henblik på at overholde GDPR-lovgivning og god GDPR praksis. At leve op til
GPRR-lovgivningen er en løbende proces.
Schrems ll dommen har i slutningen af 2020 skabt nye udfordringer for data, der
ligger i skyen. Vi skal være meget opmærksomme på to ting: Bliver data overført til
”usikre lande”, og hvem har adgang til vores data.
Vi anvender fortsat vores Slette-Robot til Lectio, og har udvidet den, så den også
kan slette fysiske forsømmelser i Lectio. Vi fortsætter med at tilbyde skolerne denne
service, indtil Lectio har en effektiv sletterutine.
WEB- lgængelighed
Gymnasiefællesskabets hjemmeside er blevet ændret/forbedret, så den overholder
WEB-tilgængelighedsloven. Det har været et stort projekt at få tilrettet hjemmesiden.
IT revisionserklæring 3400 type 2 erklæring
Ved udgangen af 2020 opnåede Gymnasiefællesskabet endnu engang en anmærkningsfri IT-revisionserklæring ISAE 3402-type 2 erklæring. Erklæringen rummer GF IT’s
beskrivelse af vores system og de sikkerhedsmæssige kontroller heri samt IT-revisors
konklusion på, om vores beskrivelse er retvisende, og om kontrollerne var relevante
og effektive og kunne dokumenteres. I 2020 har vi skiftet revisionsfirma til BDO. Alle
administrative IT-fællesskaber er forpligtet til at afgive en ISAE 3402- type 2 erklæring.
Vi bestræber os på at holde så højt et sikkerhedsniveau som muligt, med de ressourcer vi har til rådighed, for at beskytte skolernes og Gymnasiefællesskabets data.

IT & DIGITALISERING

Digitaliseringsprojekter
På ESDH området er der sket en implementering af Docunote web i starten af året,
så alle brugere i Docunote kan bruge web-delen, som er en miniudgave af Docunote
clienten. For studievejledere er web-adgang ofte tilstrækkelig. Integration til E-boks
bliver udfaset i 2021 og erstattes med en ny digitalpost løsning. Alle skolerne har
støttet op om en udvikling af Docunote, og den digitale post er klar til brug i Docunote, når den nye digitale post tages i brug.
Udviklingsprojekter for 2021
I 2021 vil vi stadig have fokus på udvikling af øget sikkerhed, både med hensyn til
to-faktor til VPN og med hensyn til de tjenester, vi udbyder, herunder f.eks. hjemmesider. Vores SAN er fem år gammelt og skal udskiftes. Vi skal også have opsat nye
accesspoint på de fleste IT-skoler og flyttet styringen ud i skyen. Sluttelig skal implementering af ny digitalpost i Docunote også på plads

11 skoler deltager i samarbejdet:

Nøgletal 2020
Ca. 10.400 brugere i samarbejdet
Antal accesspoints ca. 600
Der er 15.000 devices på det trådløse netværk om dagen
dagligt ca. 7000 brugere på det trådløse net
6 IT-medarbejdere
Ca. 200 printere
Ca. 90 servere

Allerød Gymnasium
Egedal Gymnasium & HF
Espergærde Gymnasium & HF
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Roskilde Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Rungsted Gymnasium
Solrød Gymnasium

IT & DIGITALISERING

Indkøb
Gymnasiefællesskabets Indkøbsafdeling bistår gymnasierne med strategisk og operationelt indkøb, konkurrenceudsættelser lokalt og via EU-udbud, rådgivning, indkøbsanalyser, aftale- og kontraktstyring og projektledelse og administration vedr. e-handel.
Desuden bistår indkøbsafdelingen med administrativ sagsbehandling. Indkøb og udbud
planlægges i tæt samarbejde med det enkelte gymnasium og samarbejdspartnere. Eksterne rådgivende konsulenter inddrages efter behov, og hvor det er økonomisk hensigtsmæssigt.
Op mering af lokale a aler
Indkøbsafdelingen arbejder løbende på at optimere aftalerne med eksisterende og nye
leverandører. Målet er at sikre de lavest mulige priser og bedste vilkår for partnerskolerne. Indkøbsafdelingen har i 2020 indgået flere nye samhandels- og rabataftaler på
aftaleområder under tærskelværdien, hvor der ikke findes SKI-aftaler eller aftaler via
Statens Indkøb. Aftalerne er tilgængelige i IndFaks e-handelsmodul under ”Aftaler”.I
forbindelse med Covid-19 pandemien har Indkøbsafdelingen desuden, fra marts måned 2020, arbejdet intensivt med at skaffe partnerskolerne de nødvendige værnemidler i ønsket kvantum til bedst mulige priser. I denne sammenhæng blev der indgået
samarbejde med mange nye leverandører.
Elektronisk handel via Indfaks indkøbsmodul
20 af de 22 partnerskoler anvender IndFak som skolens fakturasystem, hvoraf kun 1
skole mangler at tage indkøbsmodulet i brug. Denne partnerskole forventes at implementere indkøbsmodulet i 2021, således at alle skoler er klar til 1. januar 2022, hvor
e-handel i staten forventes at blive et krav fra Økonomistyrelsen.
Alle SKI-aftaler og øvrige indkøbsaftaler fra Statens Indkøb ligger tilgængelige for alle
rekvirenter og indkøbere i IndFaks indkøbsmodul. Partnerskolernes medarbejdere har
én adgang til Indfak, der giver mulighed for at se alle relevante aftaler og leverandører samt mulighed for at afgive ordrer på alle aftaler med e-katalog. Dermed sikres,
at partnerskolernes relevante medarbejdere nemt kan handle på konkurrenceudsatte
aftaler, til de korrekte priser. Faktura og ordre matches i Indfak, og dermed sker der en
automatisk priskontrol og bogføring.
I 2020 blev der indført 4-øjnes princip på alle ordrer afgivet via indkøbsmodulet, og
der er brugt mange ressourcer på at gennemgå og ændre medarbejdernes roller i IndFak
hos partnerskolerne, således at indkøb og godkendelse sker i overensstemmelse med
Økonomistyrelsens regler.

Nøgletal 2020

Ca. 500 indkøbssager
2 EU-udbud på rengøring
3 EU-udbud på kan nedri
117 samhandels- og rabata aler

Miljø- og bæredyg ghed og FN´s verdensmål
Indkøbsafdelingen har i 2020 også arbejdet med bæredygtighed og miljø i indkøb, men
arbejdet blev forsinket som følge af Covid-19 situationen. I SKI-aftalerne er mange af
FN’s verdensmål indarbejdet, og der skal i det kommende år også arbejdes videre med
skolerne for at sikre bæredygtigt indkøb.
EU-udbud ogøvrige konkurrenceudsæ elser
Der er i 2020 gennemført to EU-udbud på rengøringsservice og vinduespolering for i
alt 6 partnerskoler.
Derudover er der gennemført 3 EU-udbud på kantinedrift for i alt 11 partnerskoler samt yderligere en konkurrence-udsættelse af kantinedrift på en tidsbegrænset
kontrakt for 2 partnerskoler.
Ultimo 2020 er forberedelserne til et nyt EU-udbud på kantinedrift for yderligere 2
partnerskoler indledt.

INDKØB

Mindre indkøb
Partnerskolerne har løbende haft behov for en del indkøb under tærskelværdierne for
EU-udbud, hvilket indkøbsafdelingen har bidraget til at indhente tilbud på. Indkøb indhenter tilbud på alle typer produkter, tekniske serviceydelser og øvrige tjenesteydelser
i tæt samarbejde med partnerskolernes medarbejdere. Afdelingen har behandlet ca.
500 indkøbssager for partnerskolerne i 2020.
Nye SKI-a aler
Indkøbsafdelingen bidrager med at analysere nye SKI-aftaler, når disse foreligger, og
indhenter herefter mandat fra skolerne til at tilmelde dem på relevante aftaler, hvor
tilmelding er nødvendig. Hvis der ikke kræves tilmelding, deles SKI-aftalen med skolerne, så den bliver tilgængelig for dem i indkøbsmodulet. Indkøbsafdelingen samarbejder
så vidt muligt med SKI, når der er genudbud af aftaler, der er relevante for skolerne.
Indkøbsafdelingen har bidraget til SKI med indkøbsdata vedr. AV-udstyr og møbler, som
SKI forberedte udbud på, og har også deltaget i ekspertgruppen for møbeludbuddet.
Telefoni
Flere af gymnasierne har ikke haft ressourcer til selv at forestå skift af telefoniløsninger til nye SKI-aftaler, hvorfor indkøbsafdelingen i 2020 har bistået med at skabe
overblik, udfylde skemaer til teleselskaberne og få valgt de rigtige abonnementsløsninger, så skift af aftale kunne foregå så nemt som muligt. 3 gymnasier har skiftet
telefoniaftale i 2020.
Kontraktstyring
Gymnasiernes kontrakter lægges løbende ind i Docunote og Indkøbsafdelingen bidager
med påmindelser, når det er tid til evt. genforhandling/forlængelse eller konkurrence-udsættelse af de kontrakter, Indkøbsafdelingen har lagt ind.
Netværksgrupper
Indkøbsafdelingen deltager fortsat i netværk med Gymnasiernes Fællesindkøb i Slagelse. Vi er medlem af IKA (Foreningen af Offentlige Indkøbere) og samarbejder med
SKI om udbud og aftaler. Vi deltager i SKI’s ekspertgrupper, i relevante kurser, konferencer, fagmesser med mere for at være opdaterede om udbudsloven og udviklingen
på indkøbsområdet, e-handel og indkøbsjura. Fra marts 2020 er mange møder afviklet
virtuelt på grund af forsamlingsforbuddet.
Udviklingsprojekter 2021
Indkøb skal i 2021 gennemføre EU-udbud på kantinedrift for 2 skoler, og i 2021/2022
skal der gennemføres udbud på rengøring for 2 skoler. Desuden skal en række lokale
service- og rabataftaler konkurrenceudsættes eller forlænges. Arbejdet med at sikre
så bæredygtige indkøb som muligt inden 2030, i forhold til FN’s verdensmål og statens
klimamål, skal også fortsættes. Ud over fokus på indkøb af så miljørigtige produkter
som muligt, skal der også fokuseres på at ændre indkøbsadfærden, så ordrer samles til
større og færre leverancer, til gavn for miljøet.

22 skoler deltager i Indkøb:
Allerød Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Egedal Gymnasium & HF
Espergærde Gymnasium og HF
Frederiksværk Gymnasium og HF
Geﬁon Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Solrød Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium
Tårnby Gymnasium & HF
Virum Gymnasium
Ørestad Gymnasium

INDKØB

Jura & Datasikkerhed og DPO
Jura samt datasikkerheds- og DPO-samarbejdet bistår alle partnerskoler samt afdelingerne i Gymnasiefællesskabet.
Gymnasiefællesskabet yder juridisk rådgivning på alle de felter, partnerskolerne er i
berøring med. De primære opgaver, som afdelingen bistår skolerne med, ligger indenfor
områderne personalejura, elevadministration, persondataret og databeskyttelse. Afdelingens opgaver løses primært af to juridiske konsulenter samt en datasikkerhedskonsulent.
I afdelingen ligger det os på sinde at levere rådgivning i øjenhøjde. Rådgivningen skal
tage afsæt i den konkrete skoles behov og skolen skal let kunne omsætte den til praktiske løsninger. Vi sætter en ære i at koble vores viden om juridisk teori med skolernes
praksis, hvilket vi synes er unikt for Gymnasiefællesskabet. Herudover forsøger vi
hele tiden at blive bedre til at stille vores ydelser til rådighed på en lettilgængelig
måde for skolerne generelt, for eksempel ved hjælp af skabeloner, som skolerne kan
hente på vores intranet og umiddelbart tage afsæt i.
Corona-pandemien
Corona-pandemien, nedlukningen af den fysiske undervisning, aflysning af studieture
og social arrangementer, digital nødundervisning, hjemsendelse af offentligt ansatte
og senere hen – som led i den gradvise genåbning – skoledrift med smittebegrænsende tiltag, har været det altoverskyggende tema for afdelingens opgaver og fokus i
2020.
På baggrund af overordnede retningslinjer fra BUVM har vi støttet skolerne med skabeloner til lokale retningslinjer til ledelser, medarbejdere og elever om afstands-,
hygiejne- og karantænekrav. Vi har også støttet skolerne i spørgsmål angående medarbejdernes arbejdsvilkår, særlige behov og arbejdsmiljø, der løbende er opstået. Vi
har understøttet Indkøb med håndtering af diverse leverandører, fx rengøringsfirmaer,
i fasen med fysisk nedlukning af skolerne, ligesom vi har rådgivet skolerne i spørgsmål om økonomi vedrørende aflyste studieture (har eleverne krav på at få penge retur,
er det korrekt, at rejsebureauet kan afvise tilbagebetaling mv., skal vi anlægge sag
ved Pakkerejseankenævnet, osv.), og vejledt om tilpasning af skolernes ”rejsevilkår”
for kommende, planlagte rejser (behov for tydelig kommunikation om risikoen for
aflysning, samt hvem der bærer udgiften).
Besparelser og eﬀek viseringer
Igen i 2020 har der været besparelsesbehov på skolerne, som flere steder har krævet
personaletilpasninger. På disse skoler har Jura, i samarbejde med GF Lønafdelingen,
bistået med at gennemføre personaletilpasningerne på en måde, så regler og lovgivning iagttages bedst muligt og samtidig kobles med skolens ønsker til strategier og
processer.
Elever- sager
I det forgangne år så vi igen en del eksamensklager, klager over karakterer og sager om
eksamenssnyd på nogle skoler. Som følge af Corona-pandemien var der, i medfør af nødloven og nødundervisninger, ændrede krav til visse eksaminer og årskarakterer, der blev
ophævet til afsluttende karakterer, hvilket medførte flere klager end normalt. Der var
også en række sager af mere alvorlig karakter, hvor bl.a. euforiserende stoffer, personlige krænkelser (herunder digitale krænkelser), vold eller trusler om vold var involveret.
Her har Jura bistået med håndteringen af sagerne. Vi så flere sager, hvor en elevs familie
hyrede advokatbistand for at varetage elevens sag, og hvor advokater udfordrede skolens håndhævelse af sanktioner i medfør af studie - og ordensregler.
Jura støtter her især skolerne i, at de forvaltningsretlige regler om saglighed, proportionalitet, oplysning af sagen, partshøring, begrundelse samt klagevejledning iagttages.

JURA, DATASIKKERHED OG DPO

Datasikkerhed og GDPR
Som det er velkendt, har databeskyttelsesforordningen (GDPR) siden 2018 medført
nye krav og opgaver, som skolerne skal iagttage. GF’s partnerskoler er overordnet nået
et godt stykke i retning af at overholde de nye krav.
Dette har vi bl.a. konstateret på de DPO-kontrolbesøg, som vi har aflagt på skolerne
i 2019/2020. Her har vi set, at mange af skolerne bruger GF’s konkrete datasikkerhedsværktøjer, fx vores bud på arbejdsgange, tjeklister og skabeloner, der stadig kan
findes via vores hjemmeside og intranet.
Ud over at findes enkeltvis, er disse dokumenter også samlet i ét dokument, som vi
kalder ”Håndbog i behandling af personoplysninger” (den kan også findes på vores
intranet i en 2021-version).
Dette dokument har vi også i 2020 samarbejdet med skolerne om at gøre til ”deres”.
Når en skole dermed har sine egne værktøjer og sin egen håndbog, har skolen samlet
set taget et stort skridt i retning af at blive lovlig og veldokumenteret i forhold til
GDPR’s krav.
Disse ting har vi drøftet med skolerne på vores kontrolbesøg, hvor vi har fået en status
på hver skoles GDPR-arbejde, og hvor vi hjælper den enkelte skole videre ved at udpege
de områder, som den pågældende skole mangler at arbejde med for at komme helt i mål.
I 2020 har vi også hjulpet skolerne med at håndtere konkrete sikkerhedshændelser,
blandt andet brud på datasikkerheden. Sikkerhedsbrud giver altid anledning til at
drøfte, om bruddet er en enlig svale, eller om der snarere er tale om sårbarheder i
systemer eller manuelle processer, der bør rettes op på for at forebygge et nyt brud.
Vi oplever, at disse drøftelser er meget givtige både for Gymnasiefællesskabet og for
den pågældende skole.
Overgangen til nødundervisning som led i den fysiske nedlukning af skolerne, øgede
skolernes brug af digitale undervisningsværktøjer betragteligt. Samtidig viste Datatilsynets praksis og en rapport fra Rigsrevisionen, at der fra tilsynsmyndighedernes
side var stort fokus på databeskyttelse i forbindelse med brug af eksterne databehandlere (risikovurderinger, databehandleraftaler, kontrol med databehandlere). På
den baggrund bad skolerne GF om hjælp til at løse denne opgave kollektivt, og vi fik
pr. september 2020 en opnormering i afdelingen med ansættelsen af Erik Stig Christensen, som til daglig sidder med denne opgave.
I 2020 har vi endvidere, i tæt samarbejde med GF IT, bidraget til, at DocuNote har udviklet flere tekniske funktionaliteter, som har bidraget til endnu højere databeskyttelse i form af ”privacy by design”.
Trods hjemsendelse i december 2020 fik vi gennemført en ISAE 3000-revision v/BDO
Revision. Det er en revisionserklæring, der afdækker, hvorledes vi i GF lykkes med at
leve op til de databeskyttelsesopgaver, vi har i vores egenskab af databehandler for
partnerskolerne (når skolerne deltager i GF’s forskellige samarbejdsområder, fx lønog bogholderisamarbejdet).
I slutningen af året blev der endvidere gennemført DPO-kontrol internt i alle GF’s fem
afdelinger samt Censorbank med henblik på en vurdering af, hvordan GF overholder
databeskyttelsesreglerne og sikrer compliance og GDPR-awareness i de forskellige
afdelinger, når GF optræder som hhv. databehandler for partnerskolerne og som selvstændig dataansvarlig.

22 deltager i jura:
Allerød Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Egedal Gymnasium & HF
Espergærde Gymnasiumog HF
Frederiksværk Gymnasium og HF
Gladsaxe Gymnasium
Geﬁon Gymnasium
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Solrød Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium/IT-Center Fyn
Tårnby Gymnasium & HF
Virum Gymnasium
Ørestad Gymnasium
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Juridisk netværk i sektoren
I 2020 har vi fortsat det tætte netværkssamarbejde, som vi har med Danske Gymnasier, Stenhus
DPO-fællesskabet samt IT-Center Fyn på det persondataretlige område.

2021
I det kommende år vil vi fortsætte samarbejdet med alle husets afdelinger. Vi holder
os løbende opdateret på de juridiske regler og praksisændringer, som sektoren udsættes for. Samtidig tilstræber vi at have føling med skolernes hverdag og udvikling,
så vi i vores daglige arbejde kan bidrage til løsninger, der både tilstræber at være
formelt korrekte og praksisnære for den enkelte skole.
I 2021 vil vi prioritere kursusafholdelse i bl.a. forvaltningsret med fokus på især
klagesagsbehandling af elevsager og overholdelse, lovliggørelse og implementering af
GDPR-regler og ny GDPR-praksis.
Med baggrund i nye krav i arbejdsmiljølovgivningen vil vi også støtte skolerne i at
fortsætte processen med at få drøftet og vedtaget retningslinjer for forebyggelse og
håndtering af krænkende adfærd, herunder sexchikane, og dermed sikre et trygt og
sikkert studie-, og arbejdsmiljø for både eleverne og for medarbejderne.
Vi vil også – som noget nyt – afholde kvartalsvise ERFA-møder for skolernes datasikkerhedstovholdere med henblik på større videndeling og netværksdannelse blandt
skolernes tovholdere i forhold til den praktiske håndtering af databeskyttelseskravene. ERFA-møderne vil blive afholdt virtuelt og eventuelt – hvis Corona-pandemien
tillader det i løbet af året – fysisk.
Vi vil prioritere at få udarbejdet en god praksis for gennemgang af- og opfølgning
på databehandleraftaler og risikovurderinger samt sletning af forældede oplysninger
hos databehandleren.
Vi vil også fortsætte med at bruge vores indsamlede erfaringer til optimering af vores arbejdsprocesser, guidelines og brug af IT-teknologi i tæt samarbejde med GF IT
og GF Løn.

JURA, DATASIKKERHED OG DPO

Nøgletal for Gymnasiefællesskabets drift og udvikling
Igen i 2020 har vi oplevet en udvidelse af antallet af samarbejdsområder og opgaveportefølje.
Ultimo 2020 deltager:
22 skoler i bygningssamarbejdet
21 skoler + IT-center Fyn i Løn- og personalesamarbejdet
22 skoler i indkøbssamarbejdet
22 skoler i Gymbetaling
20 skoler i HR-databasesamarbejdet
19 skoler i ESDH samarbejdet
22 skoler i Jura, sekretariat samt i Datasikkerheds- og DPO-samarbejdet
11 skoler i IT-samarbejdet
15 skoler i bogholderisamarbejdet

GYMNASIEFÆLLESSKABET

En skole med gennemsnit 900 elever betalte i 2020 følgende for at få varetaget grundydelser i Gymnasiefællesskabet

Såfremt en gennemsnitlig skole deltager i samtlige områder, som er nævnt ovenfor, vil den månedlige ydelse for basisydelserne udgøre
58.845 kr. Hertil skal dog lægges 3000 kr. for DPO samarbejdet, og 2.500 for udvidet databeskyttelsessamarbejde, som er obligatorisk
for partnerskolerne at deltage i. DPO– og Datasikkerhedssamarbejdet er et forholdsvist nyt samarbejdsområde. Til sammenligning kan
det oplyses, at omkostningen i 2019 udgjorde 66.150 kr. Hertil skal lægges 3000 kr. for DPO samarbejdet.
De faldende omkostninger fsva. de sammenlignelige basisydelser for år 2020 og år 2019 udgør 7.305 kr. Faldet skyldes primært, at en ny
skole er indtrådt i alle samarbejdsområder samt at flere partnerskoler har valgt at indtræde i flere områder. Dertil kommer, at IT-samarbejdet og Lønsamarbejdet har haft vakante stillinger, herunder ubesatte elevstillinger grundet corona-situationen.
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