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

 
Bestyrelsesmøde tirsdag 6. april 2021 kl. 17:00 – 19:00 – virtuelt grundet Corona-
situationen 

 
Deltagere: 
Formand Laust Joen Jakobsen (Repræsentant for Danske Professionshøjskoler) 
Næstformand Jakob Skovgaard Koed (Repræsentant fra Kommuner og region) 
Thomas Berlin Hovmand (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe)  
Christina Jørgensen (Selvsupplerende medlem) 
Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant med stemmeret) 
Hans Jørgen Sonnenborg (Medarbejderrepræsentant)                 
Iben Thing Østerby 2e, (Elevrepræsentant) 
Rektor Eva K. Steensen 
Vicerektor Anne Krarup 
Desuden deltager: 

Økonomichef Karin Kjelstrup                     

Revisor Christian Dahlstrøm 

Afbud:  
Bjarne Brohus (Repræsentant fra Erhvervslivet/Dansk Industri) 
Negina Khosravi 2.s, (Elevrepræsentant) 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 

2. Underskrift af 15. december 2020  
Punktet udskydes til junimødet. Vi satser på, at junimødet kan gennemføres fysisk, og at vi på 
mødet kan underskrive de referater, der ikke er fysisk underskrevet endnu. 
 

3. Økonomi 
a. Årsrapport 2020 
b. Protokollat 
c. Likviditetsbudget for 2021 

 

Revisor Christian Dahlstrøm, (Deloitte), gennemgår årsrapporten for 2020. 
Revisorpåtegningen kan ikke gives pænere. Det er en god og grundig ledelsesberetning, der 
giver beskrivelse af gymnasiets faglige resultater, hvad der arbejdes med, og som samtidigt 
kommer bag om økonomien. Der er ingen yderligere bemærkninger til ledelsesberetningen. 
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Det økonomiske resultat, årsresultatet, er negativt med et underskud på ca. 1.1 mill. kr., hvilket 
er under det budgetterede. Der er brugt flere midler end, der har været til rådighed.  
Årsagerne er beskrevet i beretningen, blandt andet at den ekstra ferieforpligtelse ikke har 
været med i budgettet, at der har været flere konsulterer ind over økonomien det sidste 
halvandet års tid, og at den økonomiske rådgivning har været utilfredsstillende.  
 
Likviditeten er faldet og er med udgangen af 2020 på ca. 2,1 mill. kr. Det er for lavt. Likviditeten 
er svingende henover året, og som hovedregel bør den være på et niveau svarende til to 
måneders løn. Der skal fremover udarbejdes en løbende likviditetsoversigt. 
 
Revisor Christian Dahlstrøm gennemgår protokollatet. Revisionen har ikke givet anledning til 
kritiske eller væsentlige bemærkninger. Der er gode processer i arbejdsgangene. 
Revisionen anbefaler, at der fremover etableres et bedre grundlag for den økonomiske styring 
og løbende rapportering, og har påset, at der er udarbejdet et månedligt likviditetsbudget for 
2021.  
Revisionen gør opmærksom på, at bestyrelsen mindst én gang om året skal undersøge om 
reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen stemmer overens med den nuværende bestyrelse, og 
anbefaler, at denne undersøgelse noteres i et bestyrelsesreferat. 
 
Vi har pr. 1. januar ansat ny økonomichef Karin Kjelstrup.  
Revisor Christian Dahlstrøm udtrykker stor anerkendelse af økonomichef Karin Kjelstrup for 
hendes store arbejde materiale til årsrapport 2020 og med at få styr regnskab og budget.  
 
Økonomichef Karin Kjelstrup gennemgår oversigten over likviditetsudvikling 2021. Det ser ikke 
ud til, at der bliver behov for at trække på kassekreditten frem til 31. december, hvor 
likviditeten budgetteres til ca. 5,7 mill. kr. Der kan blive nogle udsving i forhold til 
renoveringsprojekterne, men det er ikke realistisk, at likviditeten bliver højere end det. 
 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen opsummerer opmærksomhedspunktet og 
anbefalingerne og beder rektor Eva K. Steensen og økonomichef Karin Kjelstrup om at 
udarbejde et udkast til likviditetsstrategi. På junimødet drøfter bestyrelsen sine overvejelser om 
måltal for likviditeten. 
  

Bestyrelsen tager årsrapport 2020 og revisionsprotokollatet med bemærkning om lav likviditet 
til efterretning og godkender begge.  
 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen beder bestyrelsen om prokura til underskrivelse af 
regnskabet, som indberettes til ministeriet. Revisor Christian Dahlstrøm sætter digital 
underskrift op til bestyrelsen. Bestyrelsen giver prokura. 
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4. Livet på GG i en Coronatid 
Rektor Eva K. Steensen giver udtryk for, at det er godt at få elever og lærere tilbage på GG igen 
om end i begrænset omfang. Det er en svær opgave at navigere med kortfristede justeringer af 
restriktionerne fra centralt hold, og det medfører ligeledes løbende justeringer i planlægningen 
på GG både for ledelse og lærere. Det er en svær ledelsesopgave, men der er en fantastisk 
opbakning fra medarbejderne. Rektor og vicerektor skriver til både elever og lærere hver 
tirsdag og fredag med informationer om stort og småt, så de er orienteret om, hvad der gælder 
og sker af ændringer. 
 
Rektor Eva K. Steensen beder derefter elevrepræsentanten, medarbejderrepræsentanterne og 
vicerektor orientere om livet på GG i en coronatid set fra deres sted. 
 
Iben Thing Østerby 2e, (Elevrepræsentant) giver udtryk for, at det går meget godt, og at hun har 
fundet en rutine i hverdagen. Et virtuelt modul er ofte planlagt med et indledende læreroplæg, 
dernæst gruppearbejde og til sidst en opsamling i plenum. Det kan til tider blive lidt ensformigt, 
men hun oplever, der er god respons fra lærerne på elevernes kommentarer på 
undervisningen. 
 
Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant) oplever den virtuelle situation som blandet – noget 
fungerer godt og andet mindre godt. Virtuelle møder fungerer godt – de er mere effektive, 
ligesom break out room i Meet er gode i undervisningen. Der er flere elever, der byder ind, når 
Martin kommer på besøg i de enkelte grupperum. Men han savner tavlen, der er med til at 
skabe dynamik i undervisningen, fx det at kunne tegne en model på tavlen, mens der tales om 
den i klassen. Det er rigtig godt, at skoledagen er justeret, så spisepausen er på en time. 
 
Hans Jørgen Sonnenborg (Medarbejderrepræsentant) giver udtryk for, at medarbejderne i 
teknisk service er privilegerede ved at have noget at tage sig til, han fortæller, at de tomme 
bygninger giver en oplevelse af ferie, hvor skolen er tom for elever og medarbejdere. Men til 
forskel fra en længere ferie, hvor medarbejderne er til stede på skift, så er alle medarbejdere i 
teknisk service på arbejde sammen hele tiden. Det er en god proces for afdelingen, der har 
kunnet tage hånd om større projekter og har kunnet løse dem i fællesskab. De har nået rigtig 
mange ting, som ikke kan blive klaret hverken i hverdagen eller i ferierne. 
 
Vicerektor Anne Krarup fortæller, at den virtuelle situation har åbnet nogle muligheder, der 
ikke ville været taget i brug tidligere. Det gælder fx MUS (medarbejderudviklingssamtale) og 
indkaldte samtaler med elever og forældre, begge samtaler hvor den fysiske tilstedeværelse har 
været taget for givet. Begge samtaletyper har vist sig at fungere rigtig fint, og samtaler med 
elev og forældre er tidsmæssigt meget lettere at få placeret.  
 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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5. Ledelsesinformation 
a. Status på søgetal og på næste skoleår 

Der er en større nedgang i antallet af førsteprioritetsansøgere i år. Selvom der er en nedgang i 
hele regionen, er det skuffende. Fordelingen i regionen er endnu ikke på plads, og trods 
nedgangen i antallet af førsteprioritetsansøgere, ser det ud til, at vi kan få ansøgere til 13 
klasser i næste skoleår. 
 

b. Corona – status på GG 
Nu er vi begyndt at have elever på gymnasiet igen om end i begrænset omfang, og det er rigtig 
godt. Vi har efter vinterferien ændret i modullængde og pauser, så spisepausen er blevet på en 
time. Det skaber mere ro for både elever og lærere. I forbindelse med genåbningen er der krav 
om to ugentlige test af både elever og medarbejdere, og vi har oprettet to testcentre på 
gymnasiet med ansatte supervisorer. Vi har modtaget midler fra ministeriet til fagligt løft og 
trivsel og er i gang med at overveje og planlægge, hvordan de kommer i spil. 
 

c. Kort orientering om Generalforsamling i elevfondens bestyrelse 
Formålet med elevfonden er at støtte elevaktiviteter. Ved den årlige generalforsamling er årets 
indtægter og aktiviteter gennemgået. Regnskabet for 2020 er usædvanligt grundet corona-
situationen, og resultatet er negativt på 13.833 kr. 
 

d. Udviklingsplan 2020-2021, samt 2021-2022 
Udviklingsarbejdet for 2020 – 2021 er godt i gang, og der arbejdes inden for følgende fem 
overordnede temaer 

● Dannelsesbegrebet anno 2020 
● Formativ evaluering 
● IT-didaktik og virtuel undervisning 
● Bæredygtighed - lokal forandring  
● Trivsel 

Arbejdet er selvfølgelig påvirket Corona. På junimødet aflægger vi rapport på udviklingsplan 
2020 – 2021 og præsenterer oplæg til udviklingsplan 2021 – 2022.  
 

e. Trivsel 
Der er fortsat fokus på trivsel både i forhold til hjemsendelse og til aktiviteter på GG igen efter 
åbningen. Vi har modtaget ekstra midler fra ministeriet til aktiviteter, der kan understøtte 
faglige løft og trivsel.  
 

f. Erasmus+ akkreditering og udnævnelse til e-twinningsskole 
GG har opnået Erasmus+ akkreditering og udnævnelse til e-twinningsskole. Begge dele er 
anerkendelser, der understøtter det internationale arbejde på GG. 
 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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6. Evt.  
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 9. juni 2021, og vi håber meget, mødet kan 
gennemføres fysisk på GG. 

Referent vicerektor Anne Krarup 


