
 

 

Referat af bestyrelsesmøde  

Mødedato:   15/12 - 2014 

Starttidspunkt:  16.00 

Sluttidspunkt:  18.00 

Mødelokale:  U203 

Deltagere:   Fra bestyrelsen: Hanne Fischer (HF), Kirsten Devantier (KD), Birgit 

Rasmussen (BR), Kenneth Ladefoged Petersen (KL), Martin Niss (MN), 

Jesper Kristiansen (JK), Mikkel Joensen (MJ), John Lauritzen (JL), Pia 

Koldorf (PP)   

Fra ledelsen: Susanne Stubgaard (ST), Martin Peter Hansen (PH), 

Charlotte Madsen(CM), Mette Pryds (PY)    

Fraværende:  Per B. Christensen (PBC), Andreas Sønderby Nielsen (elevrep.),  Jesper 

Mathiesen (elevrep.) 

  

Referent:    Hanne Pedersen 

 

Dagsordenspunkter  

1. Godkendelse af dagsorden til dd. samt referat fra 30. oktober.  

2. Meddelelser 

3. Forretningsorden 

4. Budget 2015 

5. Beslutning af ferieplan 

6. Beslutning om oprettelse af Aspergerklasse 

7. Orientering om elevernes valg af studieretninger 

8. Orienteringer fra skolens ledelse – skolens indsatsområder 

9. Evt.  

 

Godkendelse af dagsordenen  
 

1.1 Indstilling   
Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. Nyt referat er vedlagt med de fremsendte kommentarer 
indarbejdet.  



 

 

1.2 Godkendelse 
HF: Dagsorden godkendt. Det udsendte referat med bemærkninger godkendt. 
JL: Den skriftlige orientering forud for møderne er god og meget informativ  

 
 

2.0 Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering  
 
2.1 Resume 

a. Formand 
              Orientering fra bestyrelseskonference 

- Konferencen afholdt 25. november 2014.  
- Meget interessant med ministerens udmelding om større frihed til de enkelte skoler – 

embedsmændene trækker i en anden retning.  
- Bestyrelserne skal arbejde i et udviklingsperspektiv og sigte mod et kvalitetsløft af skolerne.  
- Campustanker – klar melding fra ministeren om samarbejde og videndeling uddannelsesstederne i 

mellem.  
- Gode interessante slides fra konferencen som HF gerne vil videresende – kan evt bruges som 

oplæg til debat. 
 

b. Rektor 
Regeringens udspil vedrørende de gymnasiale uddannelser 

- De politiske forhandlinger er pt endnu ikke afsluttet.  
- Mange spørgsmål fra forældre til evt. kommende elever, stor usikkerhed om adgangskrav.   
- Har deltaget i Møde i DEA-tænketank om ungdomsuddannelser tirsdag 16.12.2014.  
- ST udpeget til at sidde i et hurtigt arbejdende udvalg omkring HF-uddannelsen. Første møde 

afholdes i januar 2015. 
 

Orientering fra rektormødet 
- Styringsparadigme der betyder, at skolen måles og vejes noget mere.  
- Godt forløb med elevrådet i fasen med at tilrettelægge visionsdebatten.   
- Skolen er udfordret af nogle elever, der forstår demokratiske spilleregler.  
- Skolen opfordret til at oprette IB (international undervisning)som et 2 årigt forløb. Bestyrelsen 

tilkendegav, at det er et spændende projekt som ledelsen gerne må gå videre med. Økonomien er 
endnu ikke kendt.   
 
 
Orientering om byggeprojekter 

- PH: Der er pt 2 byggeprojekter i gang: 
- Administrationsgangen bliver færdig til indflytning før jul.  
- Hovedtrappen har været en udfordring med flere fejl undervejs. Den forventes, at kunne tages i 

brug efter juleferien. Arbejdet med belægningen foran trappen er projekteret til at være færdigt i 
uge 3  
 
 
 
 

c. Andre 
- HF: Interessant debat i pressen om ungdomskulturen. 



 

 

- JK: SIP4 (Skole udvikling I Praksis) er netop afsluttet. Mange tanker i gang omkring om 
tillidsmændenes deltagelse. Samarbejde med Køge og Høje- Taastrup – gode diskussioner om hvad 
og hvordan der arbejdes med kvalitetsudvikling på skolerne.     

- KL: Teaterkoncerten var en fantastisk oplevelse.  
-  
- KL: Innovationscamp – et tværfagligt spændende projekt.  
- ST: Skolen deltager naturligvis, men oplever at det er svært for visse af arrangørerne at få 

innovationsbegrebet bredt ud så det ikke alene dækker over at skulle starte egen virksomhed. På 
NGH arbejder vi f.eks. også med social innovation, innovation indenfor udvikling af nye 
energiformer etc.. Vigtigt at holde fast i, at elever præsenteres for innovation på mange fag og 
områder – skolen vil fortsat påvirke processen. 

- HF: Dejligt med debatten og oplysningerne om innovation.  
- HF: Kvittering for en god orientering forud for mødet.     

 

 
 

3.0 Forretningsorden 
a)Godkendelse af funktionsbeskrivelse for næstformand  
b) Valg af næstformand 

 
3.1. Beslutning / konklusion 
HF: Ingen kommentarer til funktionsbeskrivelsen som dermed godkendes. Kenneth Ladefoged Petersen 
blev valgt til næstformand 

 
 

4.0 Budget 2015 
Gennemgang og drøftelse af budgetmateriale 

 
4.1. Beslutning / konklusion 

- Det er en usikker periode med forholdsvist usikkert elevtal og derfor er det ønskeligt med en lille 
buffer i budgettet. Eventuel revision til marts når elevoptaget er kendt. 

- PH gennemgik de generelle forudsætninger for det udsendte budget.  
- Generel debat om den nye vejledningslov hvor potentielle nye elever selv skal søge oplysninger 

om stx. Skolen er i fuld gang med at styrke og finde nye samarbejdsrelationer omkring info om 
skolens mange tilbud. 

- Info om optagelsesproblemerne for de elever der søger mod hovedstadsområdet og de populære 
gymnasier. Afstandskriteriet er indført som et objektivt kriterie for optagelse.  

- MN: Indsats for øget kendskab til skolen via brobygning  
- BR: Fin indsats omkring brobygning og elevernes inddragelse i undervisningen  
- Afslutningsvist blev budgettet godkendt. 

  
 

. 

 



 

 

5.0 Beslutning af ferieplan 
Forslag til ferieplan 2015-16: 
Jf. cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 
Moderniseringsstyrelsen 2013 gælder:  
Med virkning fra 1. august 2013 gælder følgende cirkulærebemærkninger til § 22, stk. 1: 
Hvis der ikke i institutionen træffes anden bestemmelse, anses 5 ugers ferie for afholdt i 
sammenhæng i den periode, hvor skolen holder sommerferielukket, med 20 dage forud for 
den 1. august og 5 dage efter den 31. juli. 

 
5.1 Beslutning / konklusion 
Ferieplanen godkendt. 

 
 

6.0 Ansøgning til oprettelse af Aspergerklasse  
Orientering, drøftelse og beslutning. 
Det indstilles, at skolen udbyder særligt tilrettelagt Aspergerklasse. 

 
6.1 Beslutning / konklusion 

- CM: Gennemgik baggrunden for skolens ønske om, at oprette en klasse for elever der har en 
diagnose indenfor autisme spektret.     

- HF: Fin orientering om baggrunden for skolens ønske. Opbakning og tilslutning fra bestyrelsen til 
projektet.   

 
 

 

7.0 Orientering om elevernes valg af studieretninger 
 
7.1 Beslutning / konklusion 

- ST redegjorde for proceduren og konsekvenserne af elevernes valg.    
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og afventer de politiske forhandlinger. 

 
 

 

8.0 Orienteringer fra skolens ledelse – skolens indsatsområder 
8.1 
 

 Tilstedeværelse og gennemførelse  

 Klasserumsledelse  

 Implementering af ny it – platform  

 Talentprojekter  

 
8.2. Beslutning / konklusion 

- ST: Skolens Indsatsområder er trykt på kort som omdeles til bestyrelsen og alle medarbejdere. 
Gennemgang af opgørelser pr. 3. december der viser elevernes fravær fra sommerferien fordelt 
på klasser og årgange.  



 

 

- PY: Status på det arbejde der foregår omkring udvikling af klasserumsledelse. Emnet fortsættes til 
næste år med udgangspunkt i motivation. 

- ST: Implementering af ny it-platform. Mødet afholdt med skolens it-fyrtårne ( lærere der har fået 
en særlig uddannelse).  

- Undervisning i digital dannelse fylder rigtig meget og er en udfordring i mange klasser. Hvis 
eleverne ikke bruger skolens officielle platforme og kommunikationsredskaber opstår der 
alternative kanaler som f.eks. Facebook og lignende. 

- ST: Gennemgang af skolens talentprojekter.  
- HF: Ønske om, at der laves en opgørelse over aflyste timer i dette skoleår. ST: Til bestyrelsens 

møde i maj 2015 vil der blive udarbejdet en opgørelse    
  Slides jf. gennemgangen vedlægges referatet. 
 

  

9.0 Eventuelt  
- KD: Ønske om, at der udarbejdes en pressestrategi.  
- HF: Der laves et oplæg til næste møde. 

 
- ST: Info (brochurer mm) lagt frem til orientering for bestyrelsen 

 

 

HP 


