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Bestyrelsesmøde tirsdag 3. april kl. 16 - 18 
 
Deltagere: 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen  
Næstformand Jakob Skovgaard Koed 
DI-repræsentant  Niels Madsen  
Repræsentant for grundskolen Thomas Berlin Hovmand 
Centerchef Steen Hansen 
Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret) 
Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg     
Elevrepræsentant Thomas Kragh-Sander 3y (stemmeret) 
Elevrepræsentant Carla Caroline Bøje Pedersen 1y 
 
Rektor Eva K. Steensen  
Vicerektor Anne Krarup 
 
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat af møde  
 

2. Fremlæggelse af årsrapport ved revisor Søren Jensen 
 

3. Tilbageblik på bestyrelsens arbejde 2014 - 2018  
 

4. Vedligeholdelsesplan til orientering 
 

5. Ledelsesinformation 

 årets søgetal 

 OK18 

 Persondataforordning 

 lectio 

 budgetstatus 
 

6. Evt.  
 
 
 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen  
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1. Godkendelse af referat af møde 18. december 2017  
 
Sagsfremstilling  
Bestyrelsen skal underskrive referat fra det seneste møde18. december 2017 Der har ikke 
været bemærkninger til det fremsendte referat.  
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen afgør sagen. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.  
 
Eventuelt 
 
 
 
Referat - bestyrelsens beslutning  
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2. Fremlæggelse af årsrapport ved revisor Søren Jensen 
 
Sagsfremstilling  
Årsrapport 2016 og revisionsprotokollat 2017 findes i særskilte bilag.  
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen godkender årsrapport 2017 
 
Indstilling  
Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport samt revisionsprotokollat 
2017. 
 
Eventuelt 
 
Referat - bestyrelsens beslutning  
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3. Tilbageblik på bestyrelsens arbejde 2014 - 2018  
 
 
Sagsfremstilling  
Dette møde er denne bestyrelses sidste møde, inden nye bestyrelse tiltræder 1. maj 2018.  
Eva gør status over bestyrelsens arbejde og resultater de sidste fire år 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen supplerer og kommenterer. 
 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen vurderer de sidste fire års arbejde og resultater. 
 
 
Eventuelt 
 
Referat - bestyrelsens beslutning  
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4. Vedligeholdelsesplan – se bilag 
 
Sagsfremstilling  
Den årlige vedligeholdelsesplan udarbejdes i samarbejde med bygningsafdelingen i 
Gymnasiefællesskabet i Roskilde, leder af teknisk service Hans Jørgen Sonnenborg og rektor Eva 
K. Steensen. 
Vedligeholdelsesplan indeholder nødvendige vedligeholdelsesprojekter og forslag til nye 
investeringer. Planen for 2018 gennemgås i overskrifter på mødet. Vedligeholdelsesplanen 
indeholder ikke evt. energibesparende tiltag. Bygningsafdelingen er i gang med en rapport, som 
kan danne baggrund for en prioritering af disse tiltag.  
På mødet præsenteres desuden projektet Transparens og flow, en renovering af gangarealer i 
blok 5, som skal foretages i sommerferien 2018. 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen tager vedligeholdelsesplanen til efterretning 
 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen tager vedligeholdelsesplanen til efterretning.  
 
Eventuelt 
 
Referat - bestyrelsens beslutning  
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5. Ledelsesinformation 
 
Sagsfremstilling  

 
a.  Søgetal 2018  
Det foreløbige søgetal for  1. prioritetsansøgere til Gladsaxe gymnasium er ca. 385 elever. Det 
svarer til søgningen i 2017. Det er et utroligt positivt resultat for Gladsaxe gymnasium, dels 
fordi vi har fastholdt et højt søgetal og i særdeleshed, fordi der er en generelt nedgang i søgetal 
til stx på næsten alle gymnasier i vores område. I fordelingsudvalg Nord er nedgangen på ca.5 % 
og i region Hovedstad er den på 7% . Det er en et udgangspunkt, som  vi selvfølgelig er meget 
glade for og stolte over, men som vi omvendt også meget ydmyge overfor. 
 

1.prioritetsansøgere til GG 

2014 2015 2016 2017 2018 

262 333 361 384 385 

 
 
b. Situationen omkring OK18 
På Gladsaxe gymnasium afventer vi udfaldet af Overenskomstforhandlingerne i Forligs-
institutionen. Gladsaxe gymnasium er ikke udtaget af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) til 
at skulle strejke fra 4. april, men GG vil blive en del af den statslige lockout 10. april, hvis det 
bliver aktuelt.  Rektor har på Moderniseringsstyrelsens vegne sendt lockoutvarsler til alle 
medarbejdere i e-boks fredag 23. marts.  Det er en situation, som alle på GG bekymrer sig om. 
Eleverne har holdt stormøde og bekymrer sig om karakterer, eksamener og gallafest. Lærerne 
og ledelse bekymrer sig om den uro og det ekstraarbejde, en evt. konklift vil medføre. Ledelse 
og enkelte uorganiserede medarbejdere skal møde på arbejde. Men lige nu afventer vi 
forhåbentligt et forlig. 
 
c. Persondataforordning 
25. maj 2018 træder EU's Persondataforordning og diverse danske følgelove i kraft. Det er en 
omfattende forordning, og den betyder, at vi skal ændre på nogle af vores arbejdsgange og 
skærpe vores omgang med personfølsomme data. Lige nu er vi i gang med, dels at få et overblik 
over vores procedurer, og dels at få beskrevet vores procedurer vedr. behandling af 
personfølsomme data, og endeligt med at indhente diverse samtykkeerklæringer fra elever og 
medarbejdere. Det handler fx om opbevaring af data, hvor længe og hvordan må/skal man 
opbevare data, det handler om samtykke til brug af billeder på fx hjemmeside og i trykt 
materiale, det handler om kommunikation om personfølsomme data, det kunne være 
helbredsforhold, karakterer osv. Gymnasiefællesskabet har udarbejdet et meget omfattende og 
brugbart materiale til udformning af fx manualer og tjeklister. Vi skal desuden have udpeget en 
DPO (Data Protection Officer) og den rolle har vi aftalt, at Gymnasiefællesskabet påtager sig.  
 
 
d. Lectio  
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Lectio er vores studieadministrative system og udgør ryggraden i hele organiseringen af vores 
virke. Lectio er inde over alle logistik- og undervisningsopgaver – lige fra optagelse af elever, til 
undervisning, fravær, ja helt frem til udskrivning af eksamensbeviser. Det er et værdifuldt og 
nødvendigt værktøj for os. Lectio er et studieadmnistrativt system og skal derfor godkendes 
hvert 2. år af UVM, og vi afventer, at de får en godkendelse igen senest 11. maj. En større 
udfordring er det dog, at lectio ikke lever op de krav, der stilles i Persondataforordningen. Det 
være sig fx sletning af data, log funktionen, opbevaring af data mv. Vi kan godt løse nogle af 
disse udfordringer ved at flytte nogle opgaver over i andre sikre systemer som fx DocunNote, 
men det løser kun nogle af udfordringerne. Vi er bekymrede for, om Lectio kan leve op til de 
skærpede krav, for hvis ikke så får vi, og hermed også en række af landets andre gymnasier, 
problemer ift at leve op til Persondataforordningens krav. 
 
e. Budgetstatus marts 2018 
Eva redegør for budgetstatus på mødet. 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen orienteres. 
 
Indstilling  
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 
Eventuelt 
 
 
 
Referat - bestyrelsens beslutning  
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6. Evt.   
 
Datoer 

 aftaler næste bestyrelsesmøder i maj/juni 2017, september og december 
  

Sagsfremstilling  
 
 
Beslutningskompetence  
 
Indstilling  
 
Eventuelt 
 
 

 


