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Bestyrelsesmøde onsdag 11. september 16.30 - 18.30 
 

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) 
Thomas Berlin Hovmand (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe)  
Vakant (Selvsupplerende medlem af bestyrelsen) 
Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant med stemmeret) 
Hans Jørgen Sonnenborg   (Medarbejderrepræsentant)                                   
Laura Oehlenschlæger Holte 3m(Elevrepræsentant  med stemmeret) 
Afventer hvem, der deltager (Elevrepræsentant) 

 
Rektor Eva K. Steensen 
Vicerektor Anne Krarup 

 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Underskrivelse af referat af 19. juni  2019 

 
3. Rektors resultatløn 

1. Rapport 2018 - 2019 
2. Forslag til kontrakt for 2019 - 2020 

 
4. Kapacitet for skoleår 2020 – 2021 

 
5. Økonomi 

1. Status på budget for 2019  
2. Status på finanslov 2020 
3. Tilbud om lån og omlægning af lån 

6. Bygninger 
1. Vedligeholdelsesplan 
2. Svømmesal - status og videre proces 

 
7. Strategi 2020 -2024 og tanker om fremtiden 

 
8. Ledelsesinformation 

 
9. Evt.  

 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling  
Dagsorden er fremsendt med torsdag 5. september med bilag. 

 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen godkender dagsorden 

 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden. 

 
Eventuelt 
 
 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2019 

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

 
Beslutningskompetence 
Bestyrelsen godkender referat endeligt og underskriver. 

 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.  

 
Eventuelt 

                                                                                                                                                                            
                    

Bestyrelsesmøde onsdag 19. juni 2019 kl. 16.00 - 18.00 
 
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) 
Thomas Berlin Hovmand (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe) 
Steen Hansen (Selvsupplerende medlem af bestyrelsen - UU nord) - afbud 
Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant med stemmeret) 
Hans Jørgen Sonnenborg (Medarbejderrepræsentant) 
Sebastian Schwartz 3s (Elevrepræsentant  med stemmeret) 
Laura Oehlenschlæger Holte 2m (Elevrepræsentant) 
 
Rektor Eva K. Steensen 
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Vicerektor Anne Krarup 
Gæst: Økonomichef Erik Blicher Winther 
 
Referat 

1. Præsentation af bestyrelse og nye medlemmer 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen indleder med at orientere om afbud fra Steen Hansen, 
der grundet nyt arbejde, træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen 
takker Steen Hansen for sin deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal finde et nyt 
selvsupplerende medlem. 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen præsenterer bestyrelsens nye medlem Bjarne Brohus, 
der er repræsentant fra Erhvervslivet/Dansk Industri, og herefter præsenterer bestyrelsen sig 
for Bjarne Brohus. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 

3. Godkendelse af referat af møde 25. marts 2019 
Referatet tilføjes følgende kommentar fra medarbejderrepræsentant Martin Jensen: Elev- og 
medarbejderrepræsentanter giver udtryk for, at der ved besparelser bør spares procentvis lige 
meget på hhv. administration, bygninger og undervisning. 
 
Bestyrelsen godkender og underskriver referatet. 
 

4. Budgetopfølgning for 2019 og redegørelse for besparelser 2019 
Økonomichef Erik Blicher Winther orienterer bestyrelsen om opfølgning på budget 2019 og 
status på regnskab 2019. 
Budgettet for 2019 har som udgangspunkt et forventet underskud på 200.000 kr. Der er 
imidlertid et overskud på 4,4 mill. kr. i regnskabet for de første fem måneder. Overskuddet 
skyldes, at indtægtsfordelingen er skæv henover året. 
Økonomichef Erik Blicher Winther  giver udtryk for, at analysen af regnskabet i forhold til de 
første 5 måneder ikke viser grund til bekymring. 
 
Rektor Eva K. Steensen gennemgår forskellige forhold, der har betydning for økonomien i 2019, 
under følgende hovedoverskrifter: Indtægtsgrundlaget, Besparelsestiltag på drift og 
Planlægning af medarbejdernes arbejdsopgaver. 
 
Økonomichef Erik Blicher Winther kommenterer likviditetsudviklingen de næste par år. I 
udviklingen indgår et lån på 6 mill kr., der skal optages, hvis bestyrelsen beslutter at forsætte 
projektet omkring renovering af  svømmesalen. Likviditetsudviklingen ligger på den positive 
side med enkelte uafklarede forhold som fx det præcise elevoptag, der først kendes senere på 
året. 
 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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5. Svømmesal - status og videre proces 

Rektor Eva K. Steensen redegør for status på projektet vedrørende renovering af svømmesalen. 
Projektet har været i udbud og tre entreprenører har budt på opgaven. Prisen er højere end 
forventet i alle bud. 
Rådgiver og rektor har i samarbejde med arkitekt gennemgået mulige besparelser og 
udarbejdet forslag til, hvordan projektet kan udføres i to etaper. 
Prisen på hoveprojektet er samlet ca. 6 mill. kr. 
 
Bestyrelsen beslutter at udskyde beslutningen om svømmesalsprojektet til september, hvor 
elevtallet kendes, og det forventes at omprioriteringsbidraget vil blive fjernet. 
 
6. Udviklingsplan 
a. opfølgning på 2018 – 2019 
Rektor Eva K. Steensen indleder med at orientere om sammenhængen mellem gymnasiets 
strategi og de årlige udviklingsplaner.  
Herefter gennemgår rektor Eva K. Steensen, hvordan det er gået med arbejdet med de enkelte 
punkter i udviklingsplanen år 2018-19. 

b. udkast til 2019 – 2020 
Rektor Eva K. Steensen gennemgår udkastet til kommende skoleårs udviklingsplan, hvor de to 
overordnede indsatsområder er reform og rekruttering. Udviklingsplanen er bygget op omkring 
de fire temaer i GG’s strategi, og alle udviklingsprojekter har betydning for eller sammenhæng 
med de to overordnede indsatsområder. 
I udviklingsplanen indgår justering af gymnasiets strategi, en proces bestyrelsen, medarbejdere 
og elever vil blive involveret i. 
 
Bestyrelsen tager orienteringen om udviklingsarbejdet 2018 – 2019 til efterretning og 
godkender den overordnende udviklingsplan for 2019 – 2020.  
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7. Evalueringsstrategi - høring på indsatsområder 2019 – 2020 
Vicerektor Anne Krarup gør status på arbejdet med indsatsområder i evalueringsstrategi 2018 – 
2019 og begrunder indsatsområderne for evalueringsstrategi 2019 – 2020. De tre 
indsatsområder for 2019 – 2020 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 og 3. Organisering og 
tilrettelæggelse af SRP.  
 
Bestyrelsen tager indsatsområderne for 2019-20 til efterretning og godkender 
indsatsområderne for 2019 - 2020 
 
8. Ledelsesinformation 
Rektor Eva K. Steensen orienterer om 
a. Rengøring 
Rengøringen på GG har været i udbud. Det blev vundet af Dan ren, der er 190.00 kr. billigere 
om året end det nuværende rengøringsfirma. 

b. Fortsat usikkerhed omkring elevtal pga. ny optagelsesbekendtgørelse 
Vi reserverer plads til 370 potentielle 1g-elever. Der er 22 elever, der var til optagelsesprøve 14. 
Juni, og fire elever skal op senere. Vi forventer at have et nogenlunde overblik over elever og 
klassedannelse omkring 1. juli. Det endelige antal er først på plads til august. 

c. Byggeri der understøtter læring 
1. maj blev afholdt en lille reception på Roskilde Katedralskole i anledning af udgivelsen af 
bogen Byggeri, der understøtter læring. Det er en bog med inspiration til nybyggeri og 
nytænkning af undervisningsfaciliteter. Indledningen er af  Christine Antorini, og bogens 6 
kapitler skrevet af 6 rektorer i Gymnasiefællesskabet. Bygherreforeningen har indstillet 
bygningsafdelingen i Gymnasiefællesskabet til en pris for arbejdet med bogen. 
 
Bestyrelsen tager ledelsesorienteringen til efterretning. 
 
9. Evt. 
De to næste bestyrelsesmøder er onsdag den 11. september kl. 16.30 – 18.30 og torsdag den 
12. december kl. 16.00 – 18.00. 
Rektor Eva K. Steensen inviterer bestyrelsen til årets translokation lørdag den 29. juni kl. 10.00. 

Referat Anne Krarup 
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3. Rektors resultatløn 
 

3.1 Resultatlønsrapport 2018 - 2019 
3.2 Forslag til kontrakt for 2019 - 2020 

 
 
3.1. Resultatlønsrapport 2018 – 2019 (se bilag for uddybende beskrivelser af hvert punkt) 

 
Sagsfremstilling  
Rapport for resultatlønskontrakt imellem bestyrelsen og rektor for 2018 – 2019. 

 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen godkender rapporten og aftaler udmålingen af årets resultatløn. 

 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen udmåler årets resultatlønsprocent. 

 
Eventuelt 

 

Rapport om opfyldelse af kontrakt om resultatløn i 2018 - 2019  

I resultatlønskontrakten 2018 - 2019 har bestyrelsen og rektor aftalt, hvilke indsatsområder, 
der skal være særligt  fokus på for året.  
 
I 2018 - 2019 har min ledelse og jeg har haft fokus på de 5 aftalte indsatsområder.  
Sideløbende med disse indsatsområder har vi håndteret udfordringer for Gladsaxe gymnasium 
ifm. udfoldelse af gymnasiereform og generelle besparelser på gymnasieområdet 
 
Følgende indsatsområder indgår i resultatlønskontrakt 2018 - 2019: 
 
Basisramme  

1. Implementering af gymnasiereform  
2. Digitale kompetencer   
3. internationale aktiviteter   

 
Hvert tema vægtes med ⅓. 
 
Ekstraramme  

4.   Organisering  
             5.   Frafald, karakterer og løfteevne 

 
Hvert område vægtes med ½  
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1. Implementering af gymnasiereform 2017 - år 2  

Fra kontrakten 
Formålet er at følge og styrke implementeringen af gymnasiereformen på Gladsaxe 
gymnasium samt at udvikle nye organiseringsformer, der sikrer og styrker kvaliteten. 
 
Succeskriterier 
Målet er at: 

 gennemføre og evaluere plan for reformår 2, samt forberede diverse planer for 
reformår 3 

 udvikle nye undervisningsforløb i videnskabsteori og gennemføre af kurser for 
lærere og elever 

 udvikle nye aktiviteter til elevernes individuelle timepulje i fagene matematik og 
dansk 

 
Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering. 

 
Konklusion 

 Evaluering af reformår 2 viste stor tilfredshed med planlægningen generelt og med 
tilrettelæggelsen af SRO i 2.g. På baggrund af evalueringerne af reformår 1 og 2 er der 
udarbejdet progressionsplan for hele det 3-årige gymnasieforløb. 

 Der er gennemført kursus i videnskabsteori for alle lærere, og videnskabsteorilærerne 
har udviklet og gennemført undervisning i videnskabsteori i alle 1.g- og 2.g-klasser. 

 Matematik har gennemført særlige undervisningsforløb for elever med særlige 
matematiske udfordringer. 

 
2. Digitale kompetencer 

Fra kontrakten  
Formålet er at  udvikle digitale kompetencer hos elever og hos medarbejdere. 
 
Succeskriterier 
Målet er at: 

 gennemføre overgang til brug af Google Drev for både personale og elever 
 styrke refleksive digitale kompetencer for både medarbejdere og elever 

 herunder GDPR og etablering af en it-support site 
 gennemføre dialog mellem KK’ere og elever om etisk kodeks for digitale 

teknologier 
 
Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering. 
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Konklusion 
 Overgang til brug af Google Drev er fuldt implementeret for både personale og elever.  
 Der er gennemført kurser i datasikkerhed og etableret GDPR-site med it-support. 
 Der er gennemført et studiemodul om etisk kodeks for digitale teknologier i alle klasser. 

      
3. Internationale aktiviteter 

Fra kontrakten 
Formålet er at udvikle elevernes internationale kompetencer, så de bliver rustet til at 
agere i en globaliseret verden. 
 
Succeskriterier 
Målet er at: 

 udfolde Gladsaxe gymnasiums internationale strategi i undervisningen i de enkelte 
fag med udgangspunkt i den internationale kompetencecirkel i og i FNs 17 
verdensmål  

 udvikle elevens interkulturelle kompetencer jvfr. den internationale strategi i 1g og 
2g 

 arbejde med internationale projekter under Erasmus+, Nordplus og UNESCO  
 
Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering. 

 
Konklusion 

 Der er arbejdet med Gladsaxe gymnasiums interkulturelle kompetencecirkel og FNs 
verdensmål, både i fælles arrangementer og i arbejdet i de enkelte fag. 

 Eleverne i 1. og 2.g har arbejdet med nye koncepter inden for udvikling af deres 
interkulturelle kompetencer forud for deres Danmarkstur i 1.g og deres studietur i 2.g. 

 Gladsaxe gymnasium har deltaget i tre Erasmus+ (EU) projekter, og i to Nordplus 
projekter (Nordisk Råd), i et projekt finansieret af Danida i samarbejde med Lotus Valley 
school i Delhi og i UNESCO-asp samarbejdet nationalt. 

 
4. Evaluering 

Fra kontrakten 
Formålet er, at vi fortsat styrker vores evalueringsindsats mhp. udvikling af praksis 
gennem intern og ekstern evaluering. 
 
Succeskriterier 
Målet er at: 

 gennemføre indsatsområderne ift evalueringsstrategien og udarbejde 
opfølgningsplan 

 gennemføre elevtrivselsundersøgelse og opfølgningsinitiativer, der øger elevernes 
faglige og sociale trivsel  
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Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering. 

 
Konklusion 

 Vi har arbejdet med alle indsatsområderne i evalueringsstrategi 2018-19 og udarbejdet 
opfølgningsplan samt justeret indsatsområderne i evalueringsstrategi 2019-20. Arbejdet 
har blandt andet ført til ny organisering omkring varetagelsen af opgaverne i forbindelse 
med undervisningen og til indførelse af et studiemodul i alle 2.g-klasser om 
spørgekultur. 

 Vi gennemført elevtrivselsundersøgelse ved brug af ny samarbejdspartner @ventures, 
og målingen viste stor tilfredshed hos eleverne. 

 
5.  Datainformeret skoleledelse 
 
5.1 Økonomi 

Fra kontrakten 
Formålet er at bruge data som redskab til at skabe udvikling og til at sikre økonomi og 
kvalitet på Gladsaxe gymnasium. I skoleåret 2018 - 2019 har vi fortsat fokus på økonomi 
og ressourceforbrug samt karakterer og løfteevne. 
 
5.1 Økonomi og ressourcer 
Succeskriterier 
Målet er at: 

 årets resultat i 2018 er positivt 
 tilpasse af økonomien i 2019 med fortsat prioritering af udviklingsressourcer 

svarende til niveauet i 2018 
 have fortsat fokus på planlægning og udnyttelse af lærernes arbejdstid 
 have fortsat fokus på optimering af hold- og klassestørrelser 
 overholde budgetter ved større renoveringsprojekter 

 
Konklusion  

 Årets resultat 2018 viste desværre et beskedent underskud på 300.000 kr. 
 Ledelsen har i budget 2019 haft fokus på tilpasning af økonomien og har prioriteret 

udviklingsressourcer svarende til niveauet i 2018. 
 Ledelsen har fortsat haft fokus på planlægning og udnyttelse af lærernes arbejdstid. 
 Ledelsen har fortsat haft  fokus på optimering af hold- og klassestørrelser. 
 Der har ikke været væsentlige større renoveringsprojekter i 2018. 
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5.2 Karakterer 

Fra kontrakten 
Målet er, at: 

 eksamensgennemsnittet ved skoleårets afslutning udviser en positiv udvikling over 
en tre års periode 

 de enkelte fag forholder sig til karakterudviklingen i faget ved GRUS 
 gennemsnittet af elevernes eksamensgennemsnittet er 7,3 eller højere end 

landsgennemsnittet 
 gymnasiets løfteevne er positiv 

 
Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ sker på baggrund af en samlet vurdering. 

 
Konklusion 

 Eksamensgennemsnittet ligger forholdsvist stabilt hen over de seneste år. 
 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. 

 Eksamensgennemsnittet var i 2019 på 7,1, hvilket er lavere end i 2018. 
Landsgennemsnittet er ikke tilgængeligt i skrivende stund. 

 Gymnasiets løfteevne var i 2019 på -0,1, hvilket er på niveau med det forventede.  

 

3.2 Resultatlønskontrakt 2019 - 2020 

 

1. Fuld implementering af gymnasiereform 2017 50% 

2. Rekruttering 30 % 

3. Revision af strategi   20% 

4. Økonomi 75% 

5. Karakterer  og brug af data 25% 

 

Basisramme 

 

1. Fuld implementering af gymnasiereform 2017 (50%) 

Formålet er at følge og styrke implementeringen af gymnasiereformen på Gladsaxe gymnasium 
samt at udvikle nye organiseringsformer, der sikrer og styrker kvaliteten. 
 

Succeskriterier 

Målet er at: 
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 gennemføre plan for reformår 3 og evaluere de nye FS-forløb og SRP blandt elever og 
lærere. Målet er, at evalueringen viser overvejende tilfredshed med planlægning, 
gennemførelse og udbytte af forløbet.  

 færdiggøre og implementere progressionsplaner for de fire kompetenceområder i 
reformen; digital dannelse, karrierelæring, global forståelse og innovation, herunder 
gennemføre et innovationsforløb i fagligt samspil i både 1.g og 2.g, hvor eleverne 
arbejder med en udfordring i relation til FN’s 17 verdensmål 

 organisere progressionsplaner for fagligt samspil, videnskabsteori, de fire 
kompetenceområder og de enkelte klassers studieplaner i Google Sites, så materialet er 
let tilgængeligt og anvendeligt for elever og medarbejdere 

 

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering. 
 

2. Rekruttering (30 %) 

Formålet er skabe grundlag for, at vi fortsat kan være et 13 spors gymnasium med et bredt 
udbud af studieretninger og fag. 
 

Succeskriterier 

Målet er, at: 
  vi tiltrækker flere 1. prioritetsansøgere fra nærområdet og at det samlede søgetal er 

stigende sammenlignet med 2019 
 styrke samarbejdet med folkeskoler i Gladsaxe Kommune, herunder iværksætte 

initiativer, der er rettet mod et samarbejde mellem folkeskolelærere og gymnasielærere 
i udvalgte fag samt master classes i naturvidenskab og sprog for udskolingselever 

 styrke den nuværende kommunikationsstrategi og udvikle en samlet digital strategi med 
bl.a. nye funktionaliteter på hjemmesiden, styrket brug af de sociale medier og styrket 
strategisk brug af midler til markedsføring  

 

3. Revision af strategi (20%) 

Formålet er at udarbejde en ny GGs strategi 2016 - 2020. 
 

Succeskriterier 

Målet er at: 
 udarbejde og færdiggøre revision af strategi 2020-2024 til vedtagelse i bestyrelsen  forår 

2020. Processen tilrettelægges med involvering af medarbejdere, elevråd og bestyrelse 
 

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering. 
 

Ekstra ramme 

4. Økonomi (75%) 

Formålet er, at vi løbende har fokus på økonomi og ressourceforbrug, samtidig med at  
vi sikrer udvikling og kvalitet i opgaveløsningen. 
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Succeskriterier 

Målet er, at: 
 årets resultat i 2019 er positivt 
 optimere arbejdsopgaver og opgaveløsning alle afdelinger; ledelse, lærere, sekretariat 

og teknisk service 
 overholde budgetter ved større renoveringsprojekter fx. renovering af svømmesal 
 udarbejde en skitse til udvikling af et klimalaboratorium, herunder eksterne 

finansieringsmuligheder  
 

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering. 
 

5. Karakterer og brug af data (25%) 

Målet er, at: 
 eksamensgennemsnittet ved skoleårets afslkutning udviser en positiv udvikling over en 

tre-årig periode 
  de enkelte fag forholder sig til karakterudviklingen i faget ved GRUS  
 gennemsnittet af elevernes eksamensgennemsnittet er 7,3 eller højere end 

landsgennemsnittet 
 gymnasiets løfteevne er positiv 

 

 

4.Kapacitet for skoleår 2020 – 2021 

Sagsfremstilling 
Gladsaxe gymnasium har i de sidste år tiltrukket elever og oprettet 13 klasser pr. årgang og vi 
har arbejdet målrettet på at tiltrække flest muligt 1. prioritetsansøgninger. 
Ved ansøgningsrunden i foråret 2019 oplevede vi et fald i ansøgere og havde ca. 330 1. 
prioritetsansøgere modsat de to foregående år, hvor ansøgertallet lå på ca. 370 ansøgere. Vi 
planlagde derfor at starte med 12 klasser i stedet for 13 klasser. I løbet af maj og juni fik vi 
mange henvendelser og ønsker om at skifte gymnasium til GG, og vi besluttede derfor at 
oprette en 13. klasse med start i august 2019. Ved studiestart 12. august 2019 havde vi 370 
elever i 1.g og vurderer at vi kan fortsætte med 13 klasser ved 1.g skolestart i november. 
 
Beslutningskompetence  
Bestyrelsen fastsætter kapaciteten for skoleår 2020 – 2021. 
 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af erfaringerne fra tidligere år og fra dette år 
beslutter en kapacitet på 13 klasser til start i august 2020. 
 
Evt.  
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5. Økonomi 
 

5.1 Status på budget for 2019  (se i øvrigt bilag) 
5.2 Status på finanslov 2020  
5.3 Tilbud om lån og omlægning af lån 

Sagsfremstilling 
 

5.1 Vi har 13 klasser i grundforløbet og forventer qt forsatte med 13 klasser i studeretningerne i 2.g, hvilket betyder en ekstra 

indtægt på ca. 600.000 kr.  

 

 
 
Det realiserede budget er ikke retvisende, da det viser et overskud på 3,4 mill. kr, men vi har en 
forventning til at budgettet overholdes. 
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5.2. Vi har modtaget et forslag til en teknisk finanslov tirsdag 3. september. Vi afventer en 
endelig udkast ultimo september, men forventer at taxametrene for det kommende finansår er 
uændrede, idet omprioriteringsbidraget forventes fjernet 
 
5.3 Rektor har afholdt møde med Jyske Bank omkring en evt. finansiering af 
ombygning/renovering af svømmesalen. Finansieringsbehovet er ca. 6 mill. kr. 
Jyske Bank har set på vores nuværende finansiering og foreslår en omlægning af et af GGs tre 
lån, idet renten faldet betydeligt, siden lånet blev optaget.  
 
Det er et fastforrentet lån på 2%, som kan omlægges til et 0,5 % lån og  en omlægning af lånet 
vil betyde en besparelse på ca. 160.000 kr. pr. år (Finansieringsforlag 1 - se bilag for flere 
detaljer) 
 
Jyske bank har desuden set på muligheden for at optage et ekstra lån på 6 mill. kr. til  
renovering og foreslår at lånet bliver et fastforrentet lån og at det indgår i en låneomlægning.  
 
Vurderingen er, at ekstraudgiften er på ca. 40.000 kr. pr. år. (Finansieringsforlag 2 -  se bilag for 
flere detaljer) 
 
Finansieringsforlag 1 

 
Finansieringsforlag 2 
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Beslutningskompetence  
5.1. Bestyrelsen afventer kvartalsopfølgning 
5.2. Bestyrelsen afventer nyt vedr. finansforslag 
5.3. Bestyrelsen tager stilling til evt.  låneomlægning og evt. ekstra lån på 6 mill. kr. 
 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen tager kvartalsopfølgningen til efterretning 
Der indstilles at bestyrelsen beslutter at omlægge 2% fast forrentet lån, samt at optage et 
ekstra lån til ombygning af svømmesal. 
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6. Bygninger 
 

6.1.Vedligeholdelsesplan – se bilag 
6.2 Svømmesal - status og videre proces 

 
Sagsfremstilling 
6.1 En af bestyrelsens opgaver er at sikre at bygningerne løbende vedligeholdes og lever op til 
de til en hver tid gældende myndighedskrav. GG har i de sidste år gennemgået en stor 
renovering og fremstår i dag som en attraktiv skole,  og det har helt sikkert betydning for 
elevernes valg af gymnasium.  Vi anvender fortsat ikke alle indtægter fra bygningstaxametret til 
bygninger. 
 
6.2  fra referat af 19. juni 2019. Bestyrelsen beslutter at udskyde beslutningen om 
svømmesalsprojektet til september, hvor elevtallet kendes, og det forventes at 
omprioriteringsbidraget vil blive fjernet. 
 
 
Beslutningskompetence 
6.1. Bestyrelsen orienteres om vedligeholdelsesplan. 
6.2 Bestyrelsen tager stilling til evt. igangsættelse af svømmesalsprojektet. 
 
Indstilling 
6.1 Bestyrelsen tager orientering om vedligeholdelsesplan til efterretning. 
6.2 Bestyrelsen beslutter omlægning og yderligere optagelse af lån og hermed også 
igangsættelse af svømmesalsprojektet. 
 
Evt. 
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7. Strategi 2020 – 2024 og tanker om fremtiden 
 
Sagsfremstilling 
GGs nuværende strategi løber fra 2016 – 2020 og blev til efter en omfattende og involverende 
proces, der inddrog, elever, medarbejdere og bestyrelse. 
 
Strategien angiver fire strategiske temaer: mestring, fremsyn, sammenhold og udsyn, som vi 
har arbejdet med i de fire år. 
Strategien udløber i 2020 og skal erstattes af en ny strategi Den nuværende strategi har været 
et godt pejlemærke redskab for vores arbejde med de årlige udviklingsplaner.   
 
På mødet vil rektor desuden orientere om tanker om fremtiden ift en evt. aktivitetsudvidelse. 
 
Beslutningskompetence 
Bestyrelsen beslutter, hvilken strategiproces, der skal igangsættes og evt. hvilket format en ny 
strategi skal have. 
 
Indstilling 
Det indstilles at det nuværende strategi format fastholdes, men at den revideres ift til de 
overordnede temaer og de underliggende beskrivelser af de enkelte temaer. Arbejdet med ette 
deles imellem bestyrelsen og medarbejdere/elever, således at bestyrelsen 
beslutter de overordnede temaer og medarbejder og elever arbejder med de underliggende 
beskrivelser af de enkelte temaer. Fastlæggelsen af de overordnede temaer sker på 
bestyrelsesmødet i december.  
 
 
Evt. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
    

 
  



 

 19 

 

9. Ledelsesinformation 
 
a. mail fra Undervisningsministeriet af 16. juli 2019 – godkendelse af årsrapport 
 

 
 
 
 
b. Økonomichef Erik Blicher Winther går på pension 30. september. Hans opgaver vil fremover 
blive løst af gymnasiefællesskabet, en medarbejder i sekretariatet, samt en revisorkonsulent fra 
Azets, som vil står for budgetlægning og opfølgning, momsindberetning, bestyrelsesbetjening, 
klargørelse af materiale til ekstern revisor, samt ad hoc opgaver efter aftale. Det er en løsning, 
som andre gymnasier har og som de er meget tilfredse med. 
 
 
 

10.Evt. 
 

Næste bestyrelsesmøde 12. december kl. 16 – 18 med efterfølgende smørrebrød 
 

                                 
 
 
 

 


