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Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen 



 

 

1. Præsentation af bestyrelse og nyt medlem 

 
Sagsfremstilling  
Bestyrelsen har fået en ny repræsentant fra DI.   
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen præsenterer sig. 
 
 
 
 
2. Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling  
Dagsorden er fremsendt med bilag onsdag 12. juni og med bilag fredag 14. juni 
 

Beslutningskompetence  
Bestyrelsen godkender dagsorden 

 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden. 
 
Eventuelt 



 

 

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde mandag den 25. marts 2019 kl. 08.00 - 10.00 

Sagsfremstilling  
Bestyrelsen skal underskrive referat fra det seneste møde. Martin Jensen har indsendt 
tilføjelser til referatet. Se nedenfor markeret med rødt. 
 
Beslutningskompetence 

Bestyrelsen godkender referat endeligt herunder de foreslåede tilføjelser. 
 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.  
 
Eventuelt 

                                                                                                                                                                                           
     Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 25. marts 2019 kl. 08.00 - 10.00 

 

     Deltagere:   Formand Laust Joen Jakobsen (Repræsentant for Danske Professionshøjskoler) 
 Næstformand Jakob Skovgaard Koed (Repræsentant fra Kommuner og region) 
                     Bjarne Brohus (Repræsentant fra Erhvervslivet/Dansk Industri) afbud 

Thomas Berlin Hovmand (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe)  
Steen Hansen (Selvsupplerende medlem af bestyrelsen - UU nord) 
Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant med stemmeret) 
Hans Jørgen Sonnenborg   (Medarbejderrepræsentant)                                   

  Sebastian Schwartz 3s (Elevrepræsentant  med stemmeret) 
Laura Oehlenschlæger Holte 2m (Elevrepræsentant) 

 

Rektor Eva K. Steensen 

Vicerektor Anne Krarup 
 

                    Gæster: Revisor Søren Jensen og økonomichef Erik Blicher Winther 
 

1. Præsentation af bestyrelse og nye medlemmer 

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen præsenterer bestyrelsens nye medlem Bjarne Brohus, der er 
repræsentant fra Erhvervslivet/Dansk Industri, som desværre ikke kunne deltage i dette 
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 

3. Godkendelse af referat af møde 13. december 2018 

Bestyrelsen godkender og underskriver referatet. 
 

4. Præsentation af årsrapport 2018 ved revisor Søren Jensen, Deloitte 

Revisor Søren Jensen, Deloitte, gennemgår årsrapport 2018. Revisorpåtegningen er pæn.  
Indtægterne er steget grundet flere elever, og udgifterne er tilsvarende steget. 
Årsresultatet er et underskud på 300.000 kr. Det er acceptabelt at have underskud et enkelt år, men 
ikke flere år i træk. 



 

 

Det bemærkes, at der har været nogle udfordringer i økonomistyringen i sidste del af året, som gjorde, 
at det forventede overskud i stedet blev et underskud på 300.000 kr.  
 

Revisor Søren Jensen udtrykker, at der er tilstrækkelig finansiel beredskab , og derfor ingen bekymring. 
Forvaltningsmæssigt har han aldrig bemærket noget kritisabelt i driften. 
 

Bestyrelsen er bevidst om de økonomiske forhold, og ledelsen er opmærksom på at udvise rettidig 
omhu. 
 

Rektor Eva Krarup Steensen gennemgår ledelsesberetningen mundtligt og understreger, at det har 
været et særligt år. Der har været mange udviklingsaktiviteter, og der er opnået gode resultater, 
samtidig med at gymnasiet har arbejdet under to forskellige uddannelsesbekendtgørelser. 
Revisor Søren Jensen gennemgår Revisionsprotokollatet. Revisionen har ikke givet anledning til 
påtegninger, og konklusionen er, at der er gode rutiner og gode forretningsgange. 
 

Det nævnes, at der er givet alene-fuldmagt til, at rektor og vicerektor har ret til at hæve på 
bankkontoen. Der er begrænsning på 50.000 kr. Bestyrelsen er indforstået med aftalen. 
IT-sikkerheden er god. Der er foretaget en række tiltag i forlængelse af GDPR. 
Revisor Søren Jensen påpeger at årets investeringer i bygninger er højere end den af ministeriets 
godkendte investeringsramme. Anbefalingen er, at den overholdes. Bestyrelsen og rektor tager dette til 
efterretning. 
 

Bestyrelsen godkender årsrapporten og protokollatet og underskriver begge. 
 

Bestyrelsen bemyndiger økonomichef Erik Blicher Winther til at indberette årsrapport og 
revisionsprotokollat til ministeriet, og vicerektor Anne Krarup til at kontrollere, at det gøres korrekt. 
 

5. Fremlæggelse af revideret budget for 2019 

Økonomichef Erik Blicher Winther præsenterer budget 2019 baseret  på nuværende elevtal, samt 
oprettelse af 12 klasser efter sommerferien og ikke som forventet 13 klasser. Det medfører en nedgang i 
indtægter på ca. 2 mill.. kr. i forhold til 2018 og en tilsvarende reduktion i udgifter. Det forventede 
resultat er et budgetteret underskud på 0,1 mill. kr. 
 

Rektor Eva Krarup Steensen orienterer om planer for besparelser i det kommende skoleår. Nogle 
besparelser har indflydelse på regnskab 2019, mens andre først slår igennem i regnskab 2020. 
Besparelserne vil være både på drift og på personale. Ledelsen forventer at kunne undgå 
personaletilpasning pga. naturlig afgang. Ledelsen er desuden i gang med at gennemgå alle driftsposter i 
alle afdelingen  for at kunne foretage prioriterede besparelsestiltag. Der kan blive tale om mange 
forskellige tiltag og SU holdes løbende orienteret om økonomien.  
 
Elev- og medarbejderrepræsentanter gav udtryk for, at der ved besparelser bør spares procentvis lige 
meget på hhv. administration, bygninger og undervisning. 
 

Rektor tilføjer, at der kommer en ny ferielov, der træder i kraft 1. september 2020, og som betyder 9 
dages arbejde ekstra for medarbejderne i 2020.  Det betyder, at der skal indefryses feriepenge, hvilket 
vil få  konsekvenser for budget 2020. 
 



 

 

Bestyrelsen godkender budget 2019, men er bevidst om, at likviditeten er acceptabel, men ikke 
fremragende.  
 

6. Studie- og ordensregler  
Rektor Eva Karup Steensen gennemgår de overordnede studie- og ordensregler, der er revideret efter 
gældende regler.  Det reviderede udkast ligger på hjemmesiden forud for bestyrelsens godkendelse. Det 
skyldes, at vi har besluttet, at studieturene er helt alkoholfri. 
Bestyrelsen godkender til de reviderede studie- og ordensregler og til processen omkring  revision af 
dem. 
 

7. Svømmesal - status og videre proces 

Rektor Eva Karup Steensen orienterer om overvejelserne vedrørende videre projektering af renovering 
af svømmesalen. Det forventede budget er omkring 5. mill. kr. Rektor Eva Karup Steensen anbefaler, at 
projektet sendes i licitation, så den endelige pris kan fastsættes. 
Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med projekteringen mhp prisfastsættelse. Beslutning om 
igangsættelse tages på et efterfølgende bestyrelsesmøde, når projektets omfang kendes efter licitation. 
 

8. Ledelsesinformation 

Søgetal 
Søgetallet for 1. prioritetsansøgere til Gladsaxe gymnasium er 320 mod 384 primære ansøgere sidste år. 
Der er på nuværende tidspunkt tilført 45  ansøgere, som ikke har GG som 1. prioritet. Der forventes 
derfor 12 klasser i kommende skoleår. 
 
Nye optagelsesregler og procedurer 

Rektor Eva Krarup Steensen orienterer om procedurerne i forlængelse af de nye optagelsesregler. 
Konsekvenserne for gymnasierne er blandt andet, at det endelige optagelsesgrundlag først er kendt på 
et meget sent tidspunkt, i august måned. 
 
Lectio 

Rektor Eva Krarup Steensen orienterer om, at Lectio har ændret procedurer i forlængelse af GDPR, så 
systemet lever op til GDPR. Vi forventer endelig godkendelse til maj. 
 
Ekspropriering 

Rektor Eva Krarup Steensen orienterer om forretningen vedrørende ekspropriering i forbindelse med 
etableringen af Letbanen. Resultatet er, at kompensationen for det afgivne areal modsvares af  fradrag 
for fordele, og at der derfor ikke er nogen kompensation til Gladsaxe gymnasium. GG får 100.000 kr. til 
genbeplantning i forbindelse med etableringen af et nyt stengærde. 
 

9. Evt.  
Gladsaxe gymnasium har fået tildelt legat på 130.000 kr. til sommerskoleophold på Grønland for 1 lærer 
og 5 elever i studieretningen med geovidenskab. 
 

Næste møde  onsdag den 19. juni kl. 16.00 – 18.00.   referent  Anne Krarup  



 

 

4. Budgetopfølgning for 2019 og redegørelse for besparelser 2019 

 
Sagsfremstilling 
Status på økonomi maj 2019 
Der er ikke indtruffet forhold vedr. økonomien, som ændrer på budgetforudsætningerne.   

 

Umiddelbart viser årets resultat et overskud, men det er ikke retvisende. Vi har i stort fokus på 
ressourceforbrug og der færre indkøb og lavere forbrug. 

Siden årets resultat i 2018 har vi haft fokus på at reducere udgifter og på at finde besparelser og 
effektiviseringer. Nogle af disse slår først igennem i det kommende skoleår og vil først have fuld effekt i 
regnskabsår 2020. 

Se særskilt bilag 

Eva gennemgår på mødet nogle af de økonomiske tiltag og overvejelser omkring  

 



 

 

  

Her er likviditetsudviklingen 2015 – 2021.  Vi har indlagt en forudsætning, hvor taxameteret er uændret, 
idet vi forventer at omprioriteringsbidraget på 2% stopper. Vi har ikke ændret på andre forudsætninger. 

Vi har desuden lagt et evt. optagelse af kreditforeningslån ind for at se, hvordan det vil påvirke 
likviditeten.  

Vi har ikke lagt evt. udgifter til afdrag og renter på dette lån, da det vil afhænger af., om det optages og 
hvilken model der løses. jvfr. punkt senere på dagsorden. 

Beslutningskompetence  
Bestyrelsen orienteres om status på budget 2019 
 

Indstilling                
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretninger 

 

5. Svømmesal - status og videre proces 



 

 

Sagsfremstilling 

Arkitektfirmaet Dall og Lindhartdsen har arbejdet videre med projekteringen af ombygningen af 
svømmesalsbygningen. Projektet har været i udbud og der er tre entreprenører, der har budt 
på opgaven, og der er nu valgt en mulig entreprenør til at kunne varetage opgaven. Det har vist 
sig at prisen på det samlede projekt er højere end forventet. Priserne fra entreprenørerne lød 
på hhv. 4,9 mill. kr, 5,2 mill. kr og 6,4 mill. kr. Det betyder at selve renoveringen er sat til ca. 5 
mill. kr og hertil kommer ca. 1. mill. kr til rådgivere. Se tegning næste side. 

Rektor Eva Krarup Steensen og bygherrerådgiver Peter Gadegaard fra Gymnasiefællesskabet 
har gennemgået projektet sammen med arkitekten fra Dall og Lindhardtsen med henblik på 
forslag til besparelser. Vi har aftalt at projektet opdeles i to faser, således at hovedprojektet 
gennemføres først, og at det tilstødende lokale (skraveret med gult) kan vente. Fordelen er at 
spare penge her og nu, og at det giver muligheder for at bringe nye ideer til indretning og brug i 
spil.  

Der er kommet byggetilladelse fra Gladsaxe Kommune og der er lavet en rapport fra 
Teknologisk Institut, der har vurderet om der er svære skade på bærende konstruktioner og om 
omfang af farlige stoffer og materialer. Det var der heldigvis ikke.  

Rektor har haft møde med BRF Kredit ang. finansiering af projektet og har tilsagn om lånetilbud 
på 6 mill. kr. Casper Olsen fra BRF Kredit vender tilbage med tre forskellige finansieringsforslag;  

a) 30 årigt lån med fast rente pt ca. 1/5 %,                                                                                              
b) 10 årigt flex-lån med variabel rente pt. meget lav                                                                               
c) et 30 årigt lån med afdragsfrihed på 10 år 

Vi afventer kommet konkrete tilbud.  

Prisen på entreprisen med besparelser fremlægges på mødet, hvis de er klar, samt  evt. tilbud 
fra BRF kredit. 

Beslutningskompetence  
Bestyrelsen beslutter den videre proces.  
 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender igangsættelse af svømmesalsprojektet og tager stilling 
til en principiel beslutning om finansieringsmodel, som at rektor og bestyrelsesformand 
bemyndiges til at kunne indgå. 
  
Eventuelt 

  



 

 



 

 

6. Udviklingsplan  
 
Sagsfremstilling 
Ledelse og medarbejdere udarbejder årligt en udviklingsplan for skoleåret, og som følger de strategiske 
indsatser i den overordnende strategi 2016 -2020. Udviklingsplanen præsenteres for bestyrelsen og 
følges op af en mundlig præsentation af årets indsatser p mødet i juni. Nogle af udviklingsplanens 
punkter indgår også i rektors resultatlønskontrakt, og gennemgås skriftligt på et bestyrelsesmøde i 
september. 

  årets resultater på udviklingsplan 2018 – 2019 gennemgås på mødet  

 Præsentation af udkast til udviklingsplan 2019 – 2020 gennemgås på mødet 
 
Bilag: se udviklingsplan på næste side 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen orienteres om arbejdet i 2018 – 2019 og godkender den overordnende udviklingsplan for 
2019 – 2020. 

 
Indstilling  
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingsarbejdet 2018 – 2019 til efterretning, samt 
godkender den overordnende udviklingsplan for 2019 – 2020 med evt. tilføjelser. 
 
  



 

 

Bilag: Udviklingsplan 2019 – 2020 
Den overordnede udviklingsplan 2019 – 2020  
 

Gladsaxe gymnasiums vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige og dygtige studenter ud i verden. 
For at leve op til denne vision arbejder vi systematisk med at udvikle Gladsaxe gymnasium, så vores 
elever får den bedst mulige uddannelse. I vores arbejde tager vi udgangspunkt i vores tre kerneværdier: 
faglighed, fornyelse og fællesskab. 
 

Gladsaxe gymnasiums overordnede strategi 2016 - 2020 rummer fire overordnede temaer; 
   

1. Mestring 
2. Fremsyn 
3. Sammenhold 
4. Udsyn 

 

Udviklingsplan 2019 - 2020 indeholder aktiviteter inden for disse fire temaer.         
 

I 2017 trådte en ny gymnasiereform i kraft og i det kommende skoleår vil den blive fuldt implementeret 
på alle tre årgange, således at de første studenter efter den nye reform bliver færdige i 2020. 
 

I løbet af de sidste år har Gladsaxe gymnasium oplevet en fremgang i antallet af 1. prioritetsansøgere. 
Det er en positiv udvikling, som skaber de bedste forudsætninger for god trivsel fra skolestart og som 
har betydning for antal elever, som gennemfører deres uddannelse på Gladsaxe gymnasium og hermed 
også for Gladsaxe gymnasiums økonomi.  
 

I 2019 var der en generel tilbagegang i antallet af ansøgere til stx  både på landsplan og i RegionH. Det 
betød, at antallet af 1. prioritetsansøgerere på Gladsaxe gymnasium faldt, og at vi derfor opretter 12 
klasser, en klasse færre end forventet.  Den demografiske udvikling i vores område i de næste år er 
positiv, men vi skal have øget fokus på at tiltrække 1. prioritetsansøgere. 
 

De vigtigste indsatsområder for udviklingsplan 2019 - 2020 er derfor reform og rekruttering, og 
udviklingsressourcer prioriteres ift. disse indsatsområder.  
 

Den nuværende strategi udløber i 2020, og der skal derfor desuden udarbejdes en ny strategi for 
perioden 2020 - 2024.  
 

 

  



 

 

1.    Mestring   

Mestring – Med mestring er man bedre end blot tilstrækkelig, man er dygtig 

Vi vil arbejde med faglig mestring og motivation. Vi lægger vægt på, at den enkelte elev får indsigt i egen læring 
og er bevidst om egen faglig progression. 
Derfor vil vi arbejde for, at den enkelte elev tilegner sig de relevante studiekompetencer, herunder samarbejde 
og robusthed.   
Vi vil desuden arbejde med mestring i forhold til kompetenceudviklingen hos den enkelte medarbejder.  

Citat, Strategi 2016 – 2020 

 
1.1. Fuld implementering af gymnasiereform 2017  
Vi arbejder med tilrettelæggelse og evaluering af følgende: 

 justering og udvikling af forløb i alle tre reformår ift. erfaringer og evalueringer fra 2018 – 2019 
på alle årgange 

 implementering af nye eksamensformer 
 udvikling og gennemførelse af fagligt samspil på alle årgange 

 progressionsplan ift. større opgaver, dvs. DHO, SRO og SRP 

 udvikling af undervisningsforløb i videnskabsteori for alle årgange 

 udvikling af aktiviteter til elevens individuelle timepulje 
 

1.2. Innovation   
Vi arbejder med tilrettelæggelse og evaluering af følgende: 

 implementering af progressionsplanen for innovative kompetencer, herunder innovationscamps 
og workshops i innovation for elever 

 fokus på kompetenceudvikling hos lærerne, både i faggrupper og på tværs af fag  
 tilbud om deltagelse i eksterne innovationsforløb til særligt interesserede elever 

 

1.3  Digitale kompetencer og digital dannelse 

Vi arbejder med: 
 justering og implementering af progressionsplan for IT 
 udvikling af brug af G-Suite på GG, herunder 

o fortsat kursusvirksomhed for medarbejdere og elever 
o øget anvendelse af google-sites, fx for Faglige Samspil, IT-support etc. 

 

1.4 Virtuel undervisning 

Vi arbejder med: 
 udvikling af fælles forståelse af “Virtuel undervisning” på GG 
 udvikling af fælles idékataloger med virtuelle undervisningsaktiviteter med henblik på 

inspiration, vidensdeling og gensidig støtte i arbejdet 
 reflekteret brug af virtuelle arbejdsformer 

 

1.5  Andre aktiviteter 

Vi arbejder med: 
 udvikling af talentstrategi på GG 
 fortsættelse af projekt “Fordybelseslæsning” i kommende 1g og 2g 
 udvikling af en sproglig strategi på GG 
 projekter inden for sprog, som er støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog 



 

 

 

2.    Fremsyn   

Fremsyn – Fremsyn er at ruste sig til fremtiden 

Vi vil arbejde med en kreativ og innovativ tilgang til løsning af opgaven for at give den enkelte elev de 
nødvendige kompetencer til at kunne begå sig i en verden i hastig forandring. 
Derfor vil vi arbejde med nye pædagogiske tiltag og kreative undervisningsformer, der med afsæt i faglige 
traditioner er med til at videreudvikle praksis og give den enkelte elev et fagligt løft. 
Vi vil desuden arbejde med en systematisk tilgang til evaluering og kvalitetssikring for løbende at skabe 
forbedringer på alle niveauer i organisationen. 

Citat, Strategi 2016 – 2020 

 

2.1 Revision af strategi 2016 - 2020 

Vi skal arbejde med: 
 en revision af strategi 2016 - 2020 i samarbejde med elever, lærere, ledelse og bestyrelse 

 

2.2 Fokus på ressourcer 

Vi arbejder med: 
 fortsat fokus på ressourceforbrug i hele organisationen i en tid med løbende krav til 

effektivisering og prioriteringer 
 

2.3 Rekruttering og samarbejde med de lokale folkeskoler  
Vi arbejder med: 

 udarbejdelse af en samlet plan for samarbejde med folkeskoler i Gladsaxe Kommune 
 initiativer, der er rettet mod et samarbejde mellem folkeskolelærere og gymnasielærere i 

udvalgte fag 
 initiativer, der er rettet mod elever i udskolingen, såsom fx master classes i naturvidenskab og 

sprog 
 udvikling af andre initiativer og tilbud til folkeskoleelever 

 

2. 4 Kommunikationsstrategi  
Vi arbejder med: 

 justering af den nuværende kommunikationsstrategi og kommunikationsplan 
 udvikling af en samlet digital strategi, herunder  

o nyt fokus og flere funktionaliteter på hjemmesiden  
o styrket brug af de sociale medier 
o styrket strategisk brug af midler til markedsføring  

 

 

 

 

 

  



 

 

3.    Sammenhold  

Sammenhold – Sammenhold og sammenhæng er essentielt for god trivsel 
Vi vil arbejde med aktiviteter, der styrker sammenholdet og sikrer sammenhæng for elever og medarbejdere. 
Derfor vil vi styrke sammenholdet på alle niveauer; i den enkelte klasse og i studieretningerne for at skabe det 
bedst mulige læringsmiljø for den enkelte elev. 
Vi vil desuden arbejde med at skabe tydelige organisatoriske rammer for den enkelte medarbejder, der 
understøtter god trivsel. 

Citat, Strategi 2016 – 2020 

 

3.1. Ny organisering 

Vi arbejder med tilrettelæggelse og evaluering af ny organisering, hvor målene er: 
 

 at eleven oplever: 
o sammenhæng og progression i de faglige samspil (FS), de større skriftlige opgaver (DHO, 

SRO og SRP) samt de fire kompetencer (innovation, IT, internationale og karrierelæring) 
o toning i studieretningen 
o studieretningsidentitet 
o trivsel både individuelt og i klassen 

 

 at læreren oplever: 
o rammer der muliggør samarbejde omkring den enkelte elev, klasse og studieretning 
o meningsfulde møder med hensigtsmæssig fordeling af mødeaktiviteterne 
o indflydelse på beslutninger om den enkelte klasses studieplan samt gymnasiets hverdag 

og udvikling 
 

3.2 Sammenhold og fællesskab 

Vi arbejder med følgende: 
 at styrke fællesskabet gennem aktiviteter for både elever og lærere  
 synliggørelse af GG fx gennem merchandise 

 udvikling af #fællesomGG på de sociale medier, der illustrerer fællesskabet på GG 
 

3.3 Sundhed og trivsel 
Vi arbejder med følgende: 

 projekt Gymnasier Fuld af Liv i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for 
Folkesundhed 

 projekt Lommefilm Drik mindre oplev mere i samarbejde med Trygfonden og Kræftens 
Bekæmpelse 

 forberedelse af projekt Røgfri skole i 2020 i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse  og 
Gladsaxe kommune 

 opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen 2018/2019  
 

3.4 Andre aktiviteter 

 udvikling af nyt koncept GG netwerk til skoleår 2020 - 2021 
 

 



 

 

4.    Udsyn   
 

Udsyn – Udsyn er en forudsætning for at forstå verden omkring os 

Vi vil styrke den enkelte elevs interkulturelle kompetencer og forståelse for og indsigt i andre kulturer, for at de 
kan agere og tage ansvar i en globaliseret verden. 
Derfor vil vi bringe verden ind i undervisningen og arbejde med aktuelle og praksisnære problemstillinger. 
Vi vil desuden sikre, at alle medarbejdere samarbejder med lokale og/eller globale aktører. 

Citat, Strategi 2016 – 2020 

 

4.1 FNs verdensmål  
Vi arbejder med følgende:  

 udfoldelse af FNs 17 verdensmål  i undervisningen i de enkelte fag  
 videreudvikling af vores UNESCO-asp samarbejde som FNs verdensmålsskole 
 naturvidenskabeligt Erasmus+ projekt med udgangspunkt i verdensmålene (SDG) 
 etablering af et miljøråd, der er med til at øge bevidstheden om miljøspørgsmål hos elever og 

medarbejdere og kommer med konkrete forslag til klimavenlige initiativer.   
 

4.2. Internationale aktiviteter 

Vi arbejder med følgende:  
 videreudvikling af elevens interkulturelle kompetencer jvfr. den internationale strategi 
 videreudvikling af rejsekoncept med en Danmarkstur for 1g elever  
 videreudvikling af  studietur med interkulturelt møde for 2g elever  
 Nordplus støttede projekter 

o Nordplus projekt Active Young Integrating Citizens i samarbejde med Gladsaxe 
Kommune 

o Nordplus projekt for lærere med undervisning i dansk, norsk og svensk 
 Erasmus+ støttede projekter 

o PREP - Preventing Radicalism among European Peers 
o Learning and Teaching Without Limits  
o That’s Europe - projekt om fælles europæiske værdier 

 Andre projekter 
o Udbygning af internationalt samarbejde med skole i Shanghai, Kina - legat 
o Ungdommens folkemøde - besøg af 5 indiske elever fra Lotus Valley School finansieret 

af Danish Culture Institute 
o Studietur til Grønland  for udvalgte elever og en lærer - legat fra Uvm.  

 
4.3 Karrierelæring 

Vi arbejder med følgende:  
 videreudvikling af strategi for karrierelæring  
 initiativer til udvikling af elevens personlige myndighed  

o herunder valgkompetence ift. studie- og karrieremuligheder 
 videreudvikling af karrierelæring i undervisningen i de enkelte fag  

o herunder fordeling af aktiviteter ift. faggrupper og klasseteams  
 

4.4 Andre aktiviteter 

Vi arbejder videre med; 
 åbne arrangementer for forældre, elever, lærere og andre interesserede a la GG Forsamlingshus 



 

 

7. Evalueringsstrategi - høring om indsatsområder 2019 – 2020 

 
Sagsfremstilling  
Gladsaxe gymnasium har en evalueringsstrategi, som er en beskrivelse af hvordan vi evaluerer 
vores praksis og som er godkendt i bestyrelsen 3. oktober 2018. (se evt. særskilt bilag) 
 
Vi evaluerer på fire niveauer 

 Evaluering på organisationsniveau 

 Elevens evaluering af undervisningen 

 lærerens evaluering af eleven 

 elevens selvevaluering 
 
Bestyrelsen skal godkende året indsatsområder for det kommende  skoleår.  
Se forslag på næste side. 
 
Beslutningskompetence 
Bestyrelsen godkender årets indsatsområder 

 
indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender indsatsområderne 

 
Evt 
 
  



 

 

Forslag til Indsatsområder for skoleåret 2019-20 
Evalueringsudvalget i 2019-20 er sammensat af to elever udpeget af elevrådet, to lærere valgt 
af lærerne, en faglig pædagogisk koordinator og to ledelsesrepræsentanter. Medlemmerne er 
Elev XX (endnu ikke valgt), Eline Aaris 3w, Aino Gunstrup (AHB)/Carina Dreier-Hansen (CD), 
David  Pedersen (DP), Natacha Bjerre (NB), Mia Nørgaard Egelind (Mia) og Anne Krarup (AK). 
 
Evalueringsudvalget 2018-19 har evalueret Evalueringsstrategien for skoleåret 2018-19 og 
efterfølgende udarbejdet udkastet til Evalueringsstrategi 2019-20, herunder tre 
indsatsområder.  
 
Baggrund for indsatsområderne 2019-20 
I skoleåret 2018-19 har Evalueringsudvalget primært arbejdet med indsatsområde  

1. Undervisningsevaluering som redskab til dialog mellem lærer – elever og lærer – 
ledelse, mens pædagogisk faglig koordinator og ledelsen har haft fokus på 
indsatsområderne  

2.  Undervisningsevaluering i alle fag, især med fokus på formativ evaluering 
3.   Organisering, herunder 

 SRO – organisering og tilrettelæggelse 

 Organisering i SR-råd 
4.  Inddragelse af data i forbindelse med udvikling i det enkelte fag. 

 
Kort konklusion på evalueringen af arbejdet med indsatsområder fra 2018-19 
 

1. Eleverne i udvalget satte fokus på den faglige spørgekultur i den enkelte klasse. Der er 
elever, der ikke føler sig sikre i forhold til at stille faglige spørgsmål i undervisningen. 
Eleverne gennemførte et fokusinterview med et antal elever, der gav udtryk for denne 
usikkerhed. Konklusionen på interviewet er, at eleverne kom med nogle anbefalinger til, 
hvordan lærerne kan tilrettelægge undervisningen og stille spørgsmål, så eleverne får 
lettere ved at stille spørgsmål og også at svare på dem. Gymnasievejlederne vil i 
skoleåret 2019-20 udarbejde og afprøve en model for et studiemodul med fokus på 
spørgekulturen i den enkelte klasse. Modulet tilrettelægges, så klassens 
gymnasievejleder har et halvt modul med klassen og efterfølgende har klassens KK’ere 
resten af modulet.  
 

2. Formativ evaluering blev tilføjet til årets MUS. Mange lærere arbejder mere eller mindre 
systematisk med formativ evaluering. I alle MUS vendte vi emnet 
“undervisningsevaluering”, men ikke alle kom ind på begrebet “formativ evaluering”, og 
der kan derfor ikke konkluders på dette indsatsområde. Der er et ønske om en mere 
systematisk tilgang til evaluering af, hvordan vi  arbejder med formativ evaluering på 
GG. 
 

3. Organisering 



 

 

 Evalueringen af SRO viste, at langt de fleste elever oplever tydeligt samspil 
mellem de to fag i de to FS-forløb forud for SRO, og at vejledningen og 
vejledningsmaterialet i forbindelse med SRO fungerer godt. Lærerne er 
langt overvejende meget tilfredse med tilrettelæggelsen  af SRO og især, at 
den enkelte lærer kun skal forholde sig til ca. 14 elever og deres SRO.  

 Organisering med SR-råd og SR-teams er evalueret med alle lærere. 
Evalueringen gav anledning til, at vi går bort fra SR-råd og SR-team og i 
stedet arbejder med flere forskellige typer af møder alt efter formålet med 
det enkelte møde. Der planlægges blandt andet med 3-4 PR-møder, 
onsdagsmøder, klassemøder, KK-møder mm. 

 De offentligt tilgængelige data om elevernes eksamenskarakterer og 
socioøkonomiske baggrund blev taget op i forbindelse med GRUS i alle fag. 
Tallene gav anledning til dialog i faggrupperne og mellem faggruppen og 
ledelsen, om hvordan kan vi bruge data i forhold til faget. 

 
 
 
Indsatsområder 2019-20 
På baggrund af årets arbejde har evalueringsudvalget forslag til tre indsatsområder i skoleåret 
2019-20.  De tre indsatsområder berører på forskellig vis alle niveauer i den samlede 
evalueringsstrategi og er: 
 

1. Faglig spørgekultur i den enkelte klasse med henblik på at skabe et godt læringsrum for 
den enkelte elev og klassen som helhed 

2. Undervisningsevaluering i alle fag, især med fokus på formativ evaluering 
3. Organisering og tilrettelæggelse af SRP  

 
Formål med og mål for de enkelte indsatsområder 
 
Ad 1 Evaluering af  styrkelse af faglig spørgekulturen i den enkelte klasse  
Formål: At styrke den faglige spørgekultur i den enkelte klasse med henblik på at skabe et 
læringsrum, hvor den enkelte elev opnår størst læring. At sætte fokus på at ændre 
spørgekulturen blandt eleverne, så de oplever tryghed til at stille spørgsmål.  
Mål: At udvikle og gennemføre et studiemodul om faglig spørgekultur. At udvikle et 
samarbejde mellem klassens gymnasievejleder og klassens KK’ere om, hvordan der kan 
arbejdes med den faglige spørgekultur i den enkelte klasse. At elevernes spørgekultur ændres, 
og at de oplever tryghed i forhold til at stille spørgsmål i og vedrørende undervisningen. 
Evalueres: Ledelsen iværksætter skriftlig evaluering med både elever, gymnasievejledere og 
KK’ere i løbet af foråret 2020. 
Handleplan: Ledelsen er ansvarlig for diskussion og præsentation af resultaterne af 
evalueringerne. Resultaterne diskuteres i PAU, inden ledelsen fremlægger dem for alle lærere 
og for elevrådet inden planlægningen af næste skoleår. 
 



 

 

Ad 2 Evaluering af undervisningen, især med fokus på formativ evaluering 
Formål: At eleverne gennem formativ evaluering opnår kendskab til egne styrker og svagheder 
og til, hvad den enkelte skal arbejde mere med, og hvordan det kan gøres. 
Mål: At alle lærere tydeliggør, hvordan de arbejder med formativ evaluering i den enkelte 
klasse, og at eleverne oplever formativ evaluering og får viden om, hvordan de skal arbejde 
videre for at blive fagligt endnu dygtigere.  
Evalueres: Formativ evaluering skal indgå som et fokuspunkt i én af de to skriftlige 
undervisningsevalueringer, læreren skal gennemføre. Evalueringerne præsenteres for og 
diskuteres med eleverne i den pågældende klasse og med nærmeste leder i forbindelse med 
MUS.  
Ledelsen iværksætter skriftlig evaluering med både elever og lærere i løbet af foråret 2020. 
Handleplan: Ledelsen er ansvarlig for diskussion og præsentation af resultaterne af 
evalueringerne. Resultaterne diskuteres i PAU, inden ledelsen fremlægger dem for alle lærere 
og for elevrådet inden planlægningen af næste skoleår. 
 
 
 
Ad 3 Evaluering af tilrettelæggelse af SRP 
Formål: At tilrettelægge vejledningsforløbet frem til SRP, så eleverne føler sig godt forberedt til 
at udarbejde SRP.  
Mål: At organisere og tilrettelægge SRP, så eleverne vejledes bedst muligt forud for deres valg 
af SRP – emne og fag, og at der udarbejdes både generelt og fagspecifikt vejledningsmateriale 
til eleverne. 
At de involverede læreres arbejdsopgaver i forbindelse med SRP-forløbet tilrettelægges så 
hensigtsmæssigt som muligt.  
Evalueres: Ledelsen iværksætter skriftlig evaluering med både elever og lærere i løbet af 
foråret 2020. 
Handleplan: Ledelsen er ansvarlig for diskussion og præsentation af resultaterne af 
evalueringerne. Resultaterne diskuteres i PAU, inden ledelsen fremlægger dem for alle lærere 
og for elevrådet inden planlægningen af næste skoleår.



 

 

8. Ledelsesinformation 
 
a. Rengøring 
Vores rengøring skal i udbud hvert 3. år og har været i udbud isammen med 8 andre gymnasier i 
Gymnasiefællesskabet, som også har foretaget udbuddet for os. Resultatet er blevet at Vores 
hidtidige leverandør OK rengøring ikke vandt udbuddet. Det blev vundet af Dan ren og er 
190.00 kr. billigere pr. år. Så håber vi at kvaliteten er den samme.  
 

b. Fortsat usikkerhed omkring elevtal pga. ny optagelsesbekendtgørelse. 
Vi har reserveret plads til 370 potentielle 1g-elever. Den 1. juni kom alle folkeskoleelevers 
årskarakterer. Vores elevsekretær, Jannie har gennemgået dem alle én for én for at se, om de 
har bekræftet deres karakterer. Det har været en kæmpe opgave. Vi har oplysningerne 
elektronisk, men der mangler fortsat en funktion, der kan beregne karaktergennemsnittet.  Når 
de endelige eksamenskarakterer kommer, skal ansøgerne gennemgås igen for at se, om de har 
bekræftet deres karakterniveau ved prøverne.  
Vi har haft 22 elever til optagelsesprøve 14. juni og 4 som skal op senere.  
Vi forventer at have et overblik over elever og klassedannelse omkring 1. juli. 
 
c. Byggeri der understøtter læring 
10. maj afholdt vi en lille reception Roskilde Katedralskole i anledning af udgivelsen af bogen                                   
Byggeri, der understøtter læring. Det er en bog med inspiration til nybyggeri og nytænkning af 

undervisningsfaciliteter og består af med 6 kapitler skrevet af 6 rektorer i Gymnasiefællesskabet med 

en af indledning Christine Antorini.  

Bygherreforeningen har netop indstillet bygningsafdelingen i Gymnasiefællesskabet til en pris for 

arbejdet med denne bog.  
 
d. Formandens punkt  

Beslutningskompetence  
Bestyrelsen orienteres. 

 
Indstilling  
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 
 
 

  



 

 

9. Evt.  
Aftaler om næste bestyrelsesmøder i september og i december 

Bestyrelsen inviteres til translokation lørdag 29. juni kl. 10 

               
 
 
 
 
 


