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Referat af bestyrelsesmøde onsdag 3. oktober  kl. 16.00 - 19.00 
 
Tilstede: 
Repræsentant for Danske Professionshøjskoler, fhv. rektor Laust Joen Jakobsen 
Repræsentant fra Kommuner og region, kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Skovgaard Koed  
Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe Thomas Berlin Hovmand 
Selvsupplerende medlem af bestyrelsen Steen Hansen  UU nord 
Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret) 
Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg     
Rektor Eva K. Steensen  
Vicerektor Anne Krarup 
Ikke tilstede: 
Repræsentant fra Erhvervslivet: vakant  
Elevrepræsentant Thomas Kragh Sanders 3y (stemmeret) 
Elevrepræsentant Carla Petersen 1y 
 
 
Referat 

0.   Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkender dagsordenen med tilføjelse til punkt 5. Kapacitet for skoleår 
2019 – 2020. Punkt 5 ændres til Kapacitet og studieretningsudbud skoleår 2019 – 2020. 

 
1. Godkendelse af referat af møde 12. juni 2018 

Bestyrelsen godkender og underskriver referatet. 
 

2. Bestyrelsens vedtægter  
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og rektor Eva K. Steensen orienterer om 
mulighederne for at finde et bestyrelsesmedlem fra en virksomhed under DI 
(repræsentant fra erhvervslivet). Rektor Eva K. Steensen foreslår at kontakte mulige 
lokale virksomheder under DI med henblik på at finde et bestyrelsesmedlem på denne 
måde. 
 
Bestyrelsen beslutter at fastholde DI som udpegningsberettiget organisation og tager 
rektor Eva K. Steensens forslag om at kontakte lokale virksomheder til efterretning. 

 
3. Udviklingsplan 2018 - 2019 (se bilag) 

Rektor Eva K. Steensen præsenterer udviklingsplanen for skoleår 2018 – 2019. 
Hovedoversskrifterne for udviklingsplan 2018 - 2019 er Reform og evaluering. 
Udviklingsplanen er bygget op om de fire indsatsområder i strategien 2016 – 2020, 
Mestring, Fremsyn, Sammenhold og Udsyn. 
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Udviklingsplanen er omfattende og rummer mange både små og større aktiviteter. 
Planen bruges både som udgangspunkt for særlige indsatsområder og som redskab i 
hverdagen. 
Bestyrelsen godkender Udviklingsplan 2018 – 2019. 
 

4. Rapport og resultatlønskontrakt   
i. rapport 2017 – 2018 (se bilag)  

Rektor Eva K. Steensen gennemgår kort de enkelte områder i Rapport 2017 – 2018 og 
besvarer spørgsmål fra bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen tager rapport 2017 – 18 til efterretning og fastsætter udmøntningen af 
resultatlønskontrakt 2017 - 2018 til 95%. 

 
ii. resultatlønskontrakt 2018 – 2019 (se bilag) 

Rektor Eva K. Steensen præsenterer de overordnede succeskriterier for de enkelte 
temaer i resultatlønskontrakt 2018 – 2019. De overordnede temaer er 

1. Implementering af gymnasiereform 2017 - år 2  
2. Digitale kompetencer 
3. Internationale aktiviteter 
4.   Evaluering  
5.   Datainformeret skoleledelse 
 

Bestyrelsen godkender Resultatlønskontrakt 2018 – 2019 med en enkelt tilføjelse om 
lærernes trivsel i forbindelse med planlægning af arbejdstid.  
 

5. Kapacitet og studieretningsudbud skoleår 2019 – 2020   
Rektor Eva K. Steensen præsenterer overvejelserne bag forslag om at fastholde 
kapaciteten på 13 klasser ligesom de foregående år. 
 
Bestyrelsen er enige i forslaget. Kapaciteten for 2019 – 2020 fastsættes til 13 klasser. 
 
Rektor Eva K. Steensen præsenterer forslag om udbud af de samme studieretninger i 
2019 – 2020 som i 2018 – 2019. 
 
Bestyrelsen godkender udbuddet. Udbud af studieretninger 2019 – 2020 er det samme 
som i 2018 – 2019. 
 

6. Økonomi 
i. status på økonomi september 2018  

Rektor Eva K. Steensen gennemgår status på økonomi september 2018. Økonomien ser 
fornuftig ud. Der er fortsat forventning om et resultat 2018 på ca. 800.000 kr., forudsat 
at vedligeholdelsesbudgettet bruges fuldt ud. Ellers vil resultatet blive større. 
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ii. status på Finanslov 2019 og dens betydning for GG 
Rektor Eva K. Steensen præsenterer et estimat på baggrund af Finanslov 2019 for det 
kommende år, der viser et fald i indtægter på omkring 1,5 mill. kr.  
 
Bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning. 

 
7. Vedligeholdelsesplan og planer for renovering i 2019 (se bilag) 

i. indberetning af investeringsplaner for 2019 – 2021 
Rektor Eva K. Steensen præsenterer vedligeholdelsesplan for 2019 – 2020. 
Pumpeanlægget i svømmesalen er nedlagt, og bassinet er tømt for vand. Bygningen er 
velegnet til auditorium og fleksible undervisningslokaler. Rektor foreslår, at bestyrelsen 
giver accept til, at arkitekterne arbejder på et skitseforslag til renovering af 
svømmesalen, og til at undersøge finansieringsmuligheder for renoveringen. 
 
Bestyrelsen beslutter, at rektor kan gå videre med udarbejdelse af skitseforlag til 
renovering af svømmesalen, samt at undersøge finansieringsmuligheder. 

 
8. Evalueringsstrategi – præsenteres og godkendes af bestyrelsen (se bilag) 

Vicerektor Anne Krarup orienterer om justering og opdatering af evalueringsstrategi 
2018 – 2019. Der er nedsat et evalueringsudvalg med to elever, to lærere, en 
pædagogisk faglig koordinator og en ledelsesrepræsentant. Udvalget foreslår følgende 
indsatsområderne for 2018 – 2019: 

o Undervisningsevaluering som redskab til dialog mellem lærer – elever og lærer – 
ledelse 

o Undervisningsevaluering i alle fag, især med fokus på formativ evaluering 
o Organisering, herunder 

▪ SRO – organisering og tilrettelæggelse 
▪ Organisering i SR-råd 

o Inddragelse af data i forbindelse med udvikling i det enkelte fag 
 

Bestyrelsen godkender evalueringsstrategi 2018 – 2019 og de foreslåede 
indsatsområder. 

 
9. Ledelsesinformation 

Rektor Eva K. Steensen orienterer kort om  

• overfald af unge i Gladsaxe Kommune – deriblandt tre af vores elever 

• Forsamlingshusarrangement tirsdag den 6. november 2018, hvor journalist og 
forfatter David Trads holder foredrag om den politiske situation i USA 

• håndtering af skolestart for 1g-eleverne, herunder første GG-fest 

• at, vi på baggrund af GDPR ændrer vi vores håndtering af personfølsomme data i 
Lectio og vil i løbet af året overgå til et sikkert datahåndteringssystem 
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• to ansøgninger i ministeriet angående tilladelse til udbud af to særlige 
studieretninger – en med engelsk A, dramtik A og en med biologi A, matematik A 
og idræt B 

• at, modullængden er ændret fra 95 min inkl. 5 minutters pause til 90 minutter 
uden pause – det giver en kortere skoledag for både elever og lærere, dvs. kl. 
8.00 – 15.00 

• at, der er indført onsdagsmøder med tilstedeværelsespligt ca. hver anden 
onsdag i et forsøg på at samle mødeaktiviteter. 

 
10. Evt. herunder aftale om næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde er den 11. december kl. 16.00 – 20.00. 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og rektor Eva K. Steensen udarbejder forslag til 
mødeplan for foråret inden næste møde. 
Forslag til punkt på dagsordenen for bestyrelsesmødet den 11. december er, at der 
arbejdes med strategi for bestyrelsesarbejdet i den indeværende bestyrelsesperiode. 

 

Referent vicerektor Anne Krarup, 5. oktober 2018 
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Dagsorden   

1. Godkendelse af referat af møde 12. juni 2018 

Sagsfremstilling  
Bestyrelsen skal underskrive referat fra det seneste møde. Der har ikke været bemærkninger til 
det fremsendte referat.  
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen afgør sagen. 
 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.  
 
Eventuelt 
 

 
2. Bestyrelsens vedtægter  

Beslutning om udpegningsberettiget organisation/virksomhed som repræsentant for 
erhvervslivet. 
 
Sagsfremstilling 
Repræsentant i bestyrelsen fra erhvervslivet 
Den nye bestyrelse, som tiltrådte 1. maj 2018,  mangler fortsat et udefrakommende medlem, 
som skal være en repræsentant udpeget af erhvervslivet. Det har hidtil været DI, som har været 
den udpegningsberettigede organisation. DI kunne ikke stille med en kandidat, og bestyrelsen 
besluttede derfor på sidste møde at indstille til, at Dansk Byggeri og Danske Erhverv blev 
udpegningsberettiget i forening. Det har imidlertid vist sig problematisk pga. de to 
organisationers indbyrdes samarbejde.   
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen beslutter den videre proces. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udpegningsberettigede organisation på ny. Det indstilles at 
vi fastholder DI som udpegningsberettiget organisation, da vi tidligere har haft et godt lokalt 
samarbejde med DI repræsentanter. Rektor kontakter lokale DI virksomheder, så både 
erhvervslivets og det lokale perspektiv tilgodeses mhp .at finde en kandidat til bestyrelsen for 
GG. 
 
Eventuelt 
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3. Udviklingsplan 2018 - 2019 
 
Sagsfremstilling 
Ledelsen udarbejder hvert år en udviklingsplan i samarbejde med lærerne. Udviklingsplanen er 
en detaljeret handleplan over det kommende års aktiviteter. Hovedtemaerne for udviklingsplan 
2018 - 2019 er gymnasiereform og evaluering set i sammenhæng med GGs overordnede 
strategi 2016 - 2020 med de fire temaer; Mestring, Fremsyn, Sammenhold og Udsyn. Denne 
plan fremlægges normalt på bestyrelsesmøde i juni måned, men da det var denne bestyrelses 
første møde blev punktet udskudt til møde 3. oktober. 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen godkender udviklingsplan 2018 - 2019 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender udviklingsplan 2018 - 2019 
 
Eventuelt 
 
 

4. Rapport og resultatlønskontrakt   
 
a. rapport 2017 – 2018 (se bilag)  
b. oplæg til resultatlønskontrakt 2018 – 2019 (se bilag) 
 
Sagsfremstilling  
Bestyrelsen har bemyndigelse til at indgå en resultatlønskontrakt med rektor. Den gældende 
bemyndigelse er af 27. juni 2013. 
http://www.danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/2014/10/Skolens-
bestyrelse_130701_Resultatloen-bemyndigelse.pdf  
Rektor udarbejder en rapport på det foregående års indsatsområder (2017 - 2018) og 
udarbejder et forslag til en resultatlønskontrakt for det følgende år (2018 - 2019). 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen fastsætter efter drøftelse udmøntningen af resultatlønskontrakt 2017 - 2018 og 
oplægget til det kommende års resultatlønskontrakt . 
 
Indstilling 
 
Eventuelt 
 
 
 

http://www.danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/2014/10/Skolens-bestyrelse_130701_Resultatloen-bemyndigelse.pdf
http://www.danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/2014/10/Skolens-bestyrelse_130701_Resultatloen-bemyndigelse.pdf
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5. Kapacitet 2019-2020 
 
Sagsfremstilling  
Gladsaxe gymnasium i årene 2015 - 2018 oprettet 13 1g klasser hvert år. Søgningen til Gladsaxe 
gymnasium har været stigende i de år og de sidste 2 år har 1. prioritetsansøgetallet været  
hhv. 384 og 378 ansøgere. Ansøgertallet i 2018 i Fordelingsudvalg Nord var lavere i 2018, men 
dette gjaldt ikke GG. En af forklaringerne er, at GG i stigende grad får ansøger fra København 
NV og Brønshøj.  
 
Fra optag 2019 træder et karakterkrav i kraft, hvor eleven skal have 5,0 i årskarakter og 
bekræfte niveauet ved deres afgangsprøver og det kan muligvis påvirke søgetallet. RegionH har 
foretaget en analyse af 2016 og i den vurderes det et 5% af elever med bopæl i Gladsaxe 
Kommune ikke ville kunne opfylde disse krav, men ville kunne gå til en optagelsesprøve. Det er 
svært at vurdere, hvilken indflydelse det vil få på søgemønsteret. 
 
Gymnasierne i vores fordelingsområde fastholder alle 2018 kapaciteten i 2019, også selvom de 
ikke havde tilstrækkeligt med ansøgere.  
 
Forventningerne til 2019 svarer til 2018,  og en kapacitet på 13 klasser vil sikre at alle, der 
ønsker GG som 1. prioritet, kan optages på GG. 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen drøfter kapacitet og fastlægger kapaciteten. 
 
Indstilling 
Det indstilles at kapaciteten for 2019 fastsættes til 13 klasser. 
 
Eventuelt 
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6. Økonomi 
 
Sagsfremstilling 
Status på økonomi september 2018 
Der er ikke indtruffet forhold vedr. økonomien, som ændrer på budgetforudsætningerne. 
Budgettet udviser et resultat på 800.000 kr. Regnskabschef Erik Blicher Winter udarbejder en 
prognose for resten af 2018, som fremlægges på bestyrelsesmødet. 
 
Finanslov 2019 og dens konsekvenser for GG 
Taksterne for det kommende finansår er meldt ud, og de ændrer sig sjældent ikke, da de ikke 
normalt indgår i finanslovsforhandlinger.  Set over en femårig periode er taksterne beskåret 
med 2% i omprioriteringsbidrag årligt, samt i 2016 og 2017 yderligere med 2% til en finansiering 
af EUD området. Vore foreløbige beregninger på konsekvenser for 2019 er en reduktion i 
omsætning på 1,4 mill. kr. 
De økonomiske konsekvenserne for GG har vist sig at bedre end forventet pga. større søgning 
og pga. bedre fastholdelse. Det betyder en højere klassekvotient og hermed en er en 
optimering ift. taksametertilskud. 
 

 
 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Indstilling 
Det indstilles,  at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Eventuelt 
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7. Vedligeholdelsesplan og planer for renovering i 2019 

Sagsfremstilling 
Gymnasiefællesskabet har udarbejdet en vedligeholdelsesplan i samarbejde med Serviceleder 
Hans Jørgen Sonnenborg og rektor. Vedligeholdelsesplanen er vedhæftet som bilag.  
På side 3 i bilaget er der oplæg til de kommende års renoveringsplaner. 
 
Der er forskellige projekter og nogle af dem er indbyrdes afhængige. Svømmesalen har i det 
sidste år været udlånt til Gladsaxe kommune, som har stået for driften. Det gamle pumpeanlæg 
er nedlagt, og bassinet er tømt for vand. Bygningen vil være velegnet til auditorium og fleksible 
undervisningslokaler. Dette projekt skal udføres før udearealer kan laves, idet en evt. 
byggeplads skal placeres i skolegården.  
 
Andre vigtige renoveringer er toiletter både i blok 6 og under kantinen.  
Omfanget af de kommende års renovering afhænger af finansieringsmulighederne. Disse er 
dels eget vedligeholdelsesbudget, dels optagelse af nye lån i BFR Kredit og dels ved den 
ekstraindtægt GG forventer ifm. ekspropriering ifm Letbanen. 
 
Til orientering 
I brev af 23. august 2018 indkalder Undervisningsministeriet investeringsrammer og behov i 
årene 2017 - 2022. Ministeriets samlede investeringsrammer er 1,4 mia. kr. årligt.  
 
Vi har rapporteret flg. tal (i  mill. kr.) til Undervisningsministeriet 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

2,4 5,5 5,2 2,5 1,0 

 

Beslutningskompetence  
Bestyrelsen beslutter at rektor kan gå videre med projekt svømmesal og at rektor fremlægger 
konkrete forslag til finansiering på næste bestyrelsesmøde. 
 
Indstilling 
Det indstilles,  at bestyrelsen giver rektor mandat til at få udarbejdet skitseforslag til renovering 
af svømmesalen og lave oplæg til finansiering. 
 
Eventuelt 
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8. Evalueringsstrategi 

Sagsfremstilling 
Alle institutioner skal udarbejde et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering.  
Evalueringsstrategien indgår i kvalitetssystemet på Gladsaxe gymnasium, og strategien 
beskriver kvalitetssystemet og sætter årlige mål. jvf. kapitel 10 i Bekendtgørelse om de 
gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190  
 
I skoleåret 2018 - 2019 arbejdes der med følgende fire indsatsområder: 

• Undervisningsevaluering som redskab til dialog mellem lærer – elever og lærer – ledelse 
• Undervisningsevaluering i alle fag, især med fokus på formativ evaluering 
• Organisering, herunder 

o SRO – organisering og tilrettelæggelse 
o Organisering i SR-råd 

•  Inddragelse af data i forbindelse med udvikling i det enkelte fag 
 

Beslutningskompetence  
Bestyrelsen  godkender evalueringsstrategien og dens fire indsatsområder for skoleår 2018-
2019. 
 
Indstilling 
Det indstilles,  at bestyrelsen godkender evalueringsstrategien. 
 

Eventuelt 
 
 
9. Ledelsesinformation   

Fra september Nyhedsbrev til forældre og andre interesserede 

Overfald på unge i Gladsaxe og initiativ til Natteravne 

I den sidste tid har der været nogle episoder med overfald på unge mennesker i Gladsaxe, hvor 
de har fået frastjålet telefoner og diverse kort. To af forholdene er desværre sket for elever fra 
Gladsaxe gymnasium og begge forhold er meldt til politiet. Jeg vil gerne understrege, at 
episoderne er foregået uden for vores matrikel, men det skaber naturligvis utryghed. 

Jeg har talt med eleverne fra GG, der har været udsat for overfald, og jeg har opfordret alle 
elever til at være ekstra opmærksomme og passe på hinanden, når de færdes i det offentlige 
rum. Jeg har desuden været i kontakt med SSP i Gladsaxe,  og de er meget opmærksomme på 
disse episoder og er i løbende kontakt med politiet. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190
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Endelig er jeg er blevet kontaktet af en forælder, Maude A. Stærmose, som gerne vil gøre noget 
aktivt for at skabe tryghed. Hun har undersøgt muligheden for at starte en lokalforening af 
Natteravnene og vil meget gerne i kontakt med andre interesserede forældre. I kan skrive til 
Maude på mastaermose@dow.com eller ringe på 2852 0220. 

Invitation til Forsamlingshusarrangement om det amerikanske midtvejsvalg - tirsdag den 6. 
november fra kl. 17.00 - 18.30 med David Trads 

Kom og bliv klogere på det amerikanske midtvejsvalg. 
Vi har inviteret journalist og forfatter David Trads, som har et indgående kendskab til 
amerikanske forhold. Han vil holde foredrag om den politiske situation i USA med Donald 
Trump som præsident og han vil specielt komme ind på den politiske situation ved 
midtvejsvalget, som netop foregår den 6. november. 
Han holder foredraget to gange, først for alle samfundsfagselever i 2g og 3g i skoletiden og 
derefter for elever, forældre og andre interesserede kl. 17.00. Foredraget foregår i kantinen. 
Alle er velkomne - vi glæder os til at se jer. 

1g gymnasiestart - Puttefester og andre lignede aktiviteter 

Pressen har i den sidste måneds tid haft fokus på gymnasieelever og især på 1g-elevernes start 
på gymnasierne, bl.a. med historier om seksualiserede velkomstritualer og puttemiddag, som er 
klart uacceptable. 
På Gladsaxe gymnasium har vi generelt ikke udfordringer med særlige, anstødelige ritualer eller 
andre lignende traditioner. Det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke findes, men vi har en god 
dialog med eleverne omkring uacceptabel adfærd med respekt for andres grænser. 
For os er det vigtigt, at alle elever føler sig velkomne på GG og føler, at de kan være en del af 
fællesskabet uden at skulle igennem ydmygende seancer. Det er en vigtig dialog og den vil vi 
fortsat have med eleverne. 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen orienteres. 
 
Indstilling  
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 
 
 
 
10. Eventuelt 
 
8. Evt.   
 
Datoer 

• aftale næste bestyrelsesmøde december 2018  


