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Bestyrelsesmøde onsdag 11. december 2018 kl. 16.00 - 18.00 
 

Deltagere: 
Formand Laust Joen Jakobsen (Repræsentant for Danske Professionshøjskoler) 

     Næstformand Jakob Skovgaard Koed (Repræsentant fra Kommuner og region) 

     Repræsentant fra Erhvervslivet    vakant  
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 
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Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen 

 

  



 

 

1. Præsentation af bestyrelse og nye medlemmer 

     Sagsfremstilling  
Bestyrelsen har fået to nye elevrepræsentanter.  Der er fortsat en vakant plads, idet der 

     fortsat ikke er udpeget et medlem fra Dansk Industri 
 

Beslutningskompetence  
Bestyrelsen præsenterer sig. 

 

Indstilling  
Det indstilles, at rektor fortsætter arbejdet med at finde en repræsentant fra DI. 
Eventuelt 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

    Sagsfremstilling  
    Dagsorden er fremsendt med bilag fredag 7. december 

 

Beslutningskompetence  
Bestyrelsen godkender dagsorden 

 

    Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden. 
Eventuelt 

 

 

 

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 3. oktober 

    Sagsfremstilling  
Bestyrelsen skal underskrive referat fra det seneste møde. Der har ikke været 

     bemærkninger til det fremsendte referat. (se nedenfor) 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen godkender referat. 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.  
Eventuelt 

 
 
 
 
 



 

 

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. 
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. 
 

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 

 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 



 

 

4. Økonomi - se bilag 

Sagsfremstilling   
 

 
Prognosen for 2018 er at årets resultat bliver 1,8 mill.kr mill. kr.  Det positive resultat skyldes 
dels ekstra indtægter på 0,5 mill. kr, samt et mindre forbrug på vedligehold end forventet.  Det 
skal bemærkes at omlægningen af lånene fra Nordea Kredit til Jyske Bank havde fuld effekt i 
2018 og hermed rummer en årlig besparelse på ca. 1,0 mill. kr. 
Omsætningen i 2019 er på 77,9 mill. kr dvs. 2,6 mill. kr lavere end i 2018. Dette skyldes to 
forhold, dels at omprioriteringsbidraget på 2% fortsætter, samt det forhold at  
klassekvoteinterne i vores nuværende 2g årgang er lavere end forventet.  
 
pr. 7. december  

1g 363 elever 

2g 332 elever 

3g 345 elever 
  
 Se. bilag for fuld str., samt beregninger på tilskud (fane 1, 3 og 4) 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen tager status på 2018 til efterretning og godkender budget 2019. 
 

Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2019 

 
Eventuelt 



 

 

5. Svømmesal - projektforslag og evt. finansiering 

 

Sagsfremstilling 

To arkitektfirmaer (Dall & Lindhardt og Laungaard arkitekter) har været inviteret til at 
udarbejde skitseforslag til en renovering (eller transformation) af bygningen med svømmesalen.  
 
Begge firmaer har  haft fokus på de bevaringsmæssige værdier i bygningen. Disse projekter blev 
fremlagt for rektor, leder af teknisk service og gymnasiefællesskabets to arkitketer fredag 7. 
december. Oplægget til arkitekterne har været at bevare så meget som muligt og at rammen 
var max. 5. mill. kr. i alt. 
 

Rektor har haft møde med Jyske Bank om mulighederne for en evt. finansiering af projektet og 
Jyske Bank har fremsendt et forslag til fire forskellige former for finansiering, som kan 
overvejes. Et endelig tilbud vil følge, hvir/når der bliver behov for dette. 
 
Her følger oversigtssider med de to skitseforslag. Skitseoplæggene udleveres på 
bestyrelsesmødet.  
  



 

 

 

 
 

 



 

 

 

    

 

   



 

 

Finansieringsforslag 
 

 
 

 

Kommentarer til de forskellige lån fra Casper Olsen – Jyske Bank 

Kassekredit forventes trukket med ca. 2,5 mio. kr. i gennemsnit i 7 ud af 12 måneder  

(ud fra likviditetsoversigt jan-sept) – der er ikke taget højde for evt. negativ rente af overskudslikviditet 

  

Mulighed nr. 3 talte vi ikke om på mødet, men er taget med hvis nu bestyrelsen gerne vil have afdraget lånet over 

en kortere tid, så er det et godt alternativ. 

  

Mulighed nr. 3 er potentielt den billigste, men afhænger af det fremtidige likviditetsflow og så er renten jo 

variabel.  

Mulighed nr. 2 er ud fra de nuværende forudsætninger billigst, men ikke så fleksibel som kassekreditten, til 

gengæld er lånet med et langt tilsagn og renten er fast i de første 5 år. 

  

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer må I endelig kontakte mig. 

  

 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen beslutter den videre proces.  
 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender at rektor arbejder videre med skitser og projektering og 
at der tages endelig stilling til udførelse til næste år. 
Det indstilles ligeledes at bestyrelsen stillingtagen til en evt. finansiering tages senere ifm. 
bestyrelsesmøde i 2019. 
 
Eventuelt 

 

  



 

 

6. Ledelsesinformation 

 

Indberetning af klasseloft i 1g 

Gladsaxe gymnasium har indberettet klasseloftet i 1.g. På tælledagen den 13. november, havde vi et 
elevtal på 364 elever, hvilket giver en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0. Formanden er orienteret. 
 

Anvendelse af efteruddannelsesmidler ifm. styrket efteruddannelsesindsats 

Undervisningsministeriet har afsat 400 mill. kr. til en styrkelse af efteruddannelsesindsatsen og 
Gladsaxe gymnasium har modtaget 218.692. 
Fra orienteringsbrevet:  
Midlerne er øremærket et ekstra kapacitetsløft på skolerne og skal ses i sammenhæng med de 
ordinære efteruddannelsesaktiviteter, som allerede afholdes på skolerne i dag. Puljen udmøntes 
sådan, at den enkelte skole selv organiserer og iværksætter de relevante 
efteruddannelsesaktiviteter på baggrund af en samlet plan for skolens implementeringsindsats.  
Skolen skal sikre lokal inddragelse i planlægningen og løbende justere 
efteruddannelsesindsatsen på baggrund af skolens kvalitetsarbejde. For at skabe sammenhæng 
i skolens implementeringsindsatser, kan det være en fordel, at de konkrete aktiviteter 
planlægges inden for netværk, hvor skolen i øvrigt samarbejder med andre om implementering 
af reformens mål.  
Bestyrelsen skal orienteres om bruges af midlerne og formanden skal underskrive en tro- og 
love erklæring på at midlerne er brug efter hensigten. 
Rektor orienterer om dette på bestyrelsesmøde. 
 

Studie- og ordensregler  
Gladsaxe gymnasium er i gang med at udarbejdet nye studie-og ordensregler, som opfylder 
kravene til bekendtgørelse af 13. september 2017 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670 , samt de nye krav ifm. 
fraværsbekendtgøelsen. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488  
Studie- og ordensreglerne skal godkendes i bestyrelsen og vil være færdige til næste møde i 
marts. 
Vi arbejder med flg. struktur; 

Formål/ definition  

Studieregler 

Ordensregler  

XX nogle konkretiseringer 

1. Fravær  
2. Snyd  
3. Sanktioner  
4. Eksamen og prøver  
5. Oprykning   

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488


 

 

Disse generelle regler skal spille sammen med andre dokumenter om alkohol, etisk kodeks, 
mobbestrategi mv.  
Studie- og ordensreglerne vil blive udarbejdet i samarbejde med lærere, gymnasievejledere og 
elevrådet. 
Vi arbejder desuden på at lave et kodeks/gensidig forventningsdokument  sammen med en 
gruppe af elever og lærere. 
 
Investeringsramme 2019 
Fra Undervisningsministeriet 
 
Gladsaxe Gymnasium tildeles en investeringsramme på 4,0 mio. kr. i 2019. Rammen svarer til 
institutionens indmeldte investeringsbudget for 2019 ved høringsrunden i september 2018 om 
investeringsrammebehov for 2019-2022 og senere supplerende høringsrunder.  
 
Investeringsrammen omfatter alene de udgifter, som aktiveres på balancen. Udgifter, som 
udgiftsføres på driften, er ikke omfattet af investeringsrammen. 
 
Der forventes gennemført høringsrunder om investeringsrammebehov i 2019 i henholdsvis 
marts og september. Ved disse høringsrunder bedes institutionen oplyse, om institutionens 
investeringsbehov i 2019 forventes at blive større eller mindre end den udmeldte 
investeringsramme for 2019. Ved de kommende høringer om investeringsrammer skal I desuden 
indberette regnskabstal for 2018 og institutionens forventninger til investeringsbehovet for 
perioden 2020 - 2023. 
 
 

Beslutningskompetence  
Bestyrelsen orienteres. 
 

Indstilling  
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 

7. Evt.  
 
Herunder aftaler om datoer for næste bestyrelsesmøder i hhv. marts/april og juni. 
 
Orienteringsaften 7. januar kl. 19.30 
Premiere på Musical (Beatles tema) 5. februar kl. 20.00 

 
 


