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Referatet er godkendt af bestyrelsen på mail og vil blive underskrevet, når bestyrelsen igen må 
mødes fysisk. 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag 22. september 2020 kl. 17 - 19 
 
Tilstede: 
Formand Laust Joen Jakobsen (Repræsentant for Danske Professionshøjskoler) 
Næstformand Jakob Skovgaard Koed (Repræsentant fra Kommuner og region) 
Bjarne Brohus (Repræsentant fra Erhvervslivet/Dansk Industri) 
Thomas Berlin Hovmand (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe)  
Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant med stemmeret) 
Hans Jørgen Sonnenborg (Medarbejderrepræsentant)                                   
Iben Thing Østerby (Elevrepræsentant) 
Rektor Eva K. Steensen 
Vicerektor Anne Krarup 
Økonomichef Erik Fjord Moesgaard 
Afbud: 
Christina Jørgensen, Højgaard og Schultz 
Vakant (Elevrepræsentant) 
 
Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 

2. Underskrivelse af referat af juni 2020 
Bestyrelsen underskriver referatet fra juni 2020 og fra december 2019 
 

3. Budgetopfølgning for perioden januar – august 2020 
Økonomichef Erik Moesgaard Fjord gennemgår forskellige forhold i budgettet. Gladsaxe 
gymnasium har fået 300.000 kr. til ekstra rengøring 
grundet corona. Budget 2020 påvirkes af elevtilgang, lønudgifter og udgifter til 
svømmehalsprojektet.  
De tre overordnede risikofaktorer ser samlet set gode ud, og det er økonomichefens vurdering, 
at årsbudgettet holder og at corona-situationen ikke vil påvirke resultatet væsentligt, da der 
også har været besparelser.. 
 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen orienterer om, at økonomichef Erik Moesgaard 
Fjord har fået nyt job fra 1. oktober 2020.  
 
Rektor Eva K. Steensen orienterer kort om finansloven og om nye taxametre. Umiddelbart 
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ser det ud til, at indtægterne stiger, men vi har ikke regnet det igennem for Gladsaxe 
gymnasium. Vi forventer en reduktion i tilskud ifm den endelige finanslov og et stigning i 
udgifter.  
 

4. Kapacitet for skoleår 2021 – 2022 
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at der fortsat er stor bevågenhed på elevfordeling og 
kapacitet på gymnasierne. Der kommer en ny fordelingspraksis i 2021. 
 
Bestyrelsen fastsætter kapaciteten for 2020 – 2021 til 13 klasser. 
 

5. Rektors resultatløn 
Resultatlønsrapport 2019 – 2020 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen orienterer kort om ny chefløn. Rektor Eva K.  
Steensen vælger at vedblive med at være tjenestemand og ikke at gå over på ny chefløn. Det 
betyder, at der fortsat er en resultatlønskontrakt, men at den bliver udarbejder i en slanket 
udgave. 
 
Bestyrelsen har modtaget en detaljeret skriftlig rapport og rektor Eva K. Steensen orienterer 
kort om resultatlønsrapport 2019-2020. 
 
Indledningsvis roser rektor Eva K. Steensen alle medarbejdere og ledelse for at have arbejdet 
med udviklingsmålene samtidigt med, at udfordringer i forbindelse med corona har givet 
anledning til at løse mange arbejdsopgaver helt anderledes end normalt. Gymnasiereformen er 
fuldt implementeret med grundigt udarbejdede planer i Google site, søgning til GG var 
overvældende 645 1. prioriteter og strategiprocesser og strategi 2020 - 2024 er færdig. 
Desværre var der negativt resultat for 2019, men svømmesal projekt gennemført inden for 
budgetrammen og der er ressourceoptimeret i sekretariat, teknisk service og i ledelsen, men 
ikke i lærerressourcen. Karaktererne for 2020 er generelt bedre, men svære at sammenligne 
pga det reducerede antal eksamener og nye krav i reformen. 
 
Rektor Eva K. Steensen undersøger til næste bestyrelsesmøde, om der på det  
tidspunkt kan findes tal, der kan udtrykke gymnasiets løfteevne. 
 
Bestyrelsen godkender resultatlønsrapport 2019 – 2020. Udmålingen af årets resultatløn 
fastsættes til 95 % på basisrammen og 90 % på ekstrarammen. 
 
Oplæg til resultatlønskontrakt  2020 – 2021 
Rektor Eva K. Steensen orienterer om ny opbygning og indhold af resultatlønskontrakt 2020- 
2021. 
De tre temaer i kontrakten vedrører – kerneydelsen: formativ evaluering, ledelse: ledelse i en 
coronatid og organisation: økonomi. 
 
Bestyrelsen godkender opbygning af og temaer i resultatlønskontrakt 2020 – 2021. 
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6. Vedligeholdelsesplan  
Rektor Eva K. Steensen orienterer om vedligeholdelsesplan 2021. To væsentlige anlægssager er 
etablering af ekstra omklædningsfaciliteter til idræt og anlægning af grusstier rundt om 
bygningerne, så eleverne i højere grad kan holde afstand og kan bevæge sig udendørs ved 
færdsel mellem lokalerne grundet retningslinjer i forbindelse med corona. Anlægssagerne kan 
klares inden for budgettet og giver ikke anledning til lånebehov. 
 
Bestyrelsen orienteres om vedligeholdelsesplanen og godkender anlægssagerne. 
 

7. Ledelsesinformation 
Corona 
Rektor Eva K. Steensen orienterer kort om håndtering af coronasituationen fra august, hvor alle 
tre årgange var tilbage på gymnasiet. Der iværksættes forskellige restriktioner ud fra 
retningslinjerne fra ministeriet , der ændres løbende i takt med udviklingen af 
coronasituationen i Danmark. Der er god dialog mellem elever, lærere og ledelse om løsning af 
den skærpede situation. 
 
Økonomichef 
Vi har et stillingsopslag som økonomichef, gerne på deltid, med tiltrædelse 1. januar 2021. 
Ansøgningsfristen er 20. oktober. 
 
Røgfri skoletid 
Rektor Eva K. Steensen orienterer kort røgfri skoletid. Gladsaxe gymnasium har indført røgfri 
skoletid pr. 1. august 2020 i samarbejde med Gladsaxe Kommune, RegionH, Kræftens 
bekæmpelse og SosuH. Hverken elever eller medarbejdere må ryge i skole-/arbejdstiden, og 
rygere tilbydes rygestop-kursus. Snus udgør desværre et stigende problem. 
 
Strategi 2020 – 2024 
Rektor Eva K. Steensen orienterer om strategien og udlever den i fysiske form. 
 
Personalepolitik – også layoutet 
Den reviderede udgave af Gladsaxe gymnasiums personalepolitik udleveres i fysisk form. 
 
Bestyrelsen tager ledelsesorienteringen til efterretning. 
 

8. Eventuelt 
Ingen kommentarer. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 15. december 2020 kl. 17.00 – 19.00. 
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Referent vicerektor Anne Krarup 
24. september 2020 


