
 
  

  

 

Buddinge Hovedgade 81 

2860 Søborg 

Tlf. 3956 3162 

 

ek@gladgym.dk 

www.gladgym.dk 

Referatet er godkendt af bestyrelsen på mail og vil blive underskrevet, når bestyrelsen igen må 
mødes fysisk. 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag 15. december kl. 17. – 18.30 – virtuelt  
 
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) 
Vakant – se punkt 1 
Martin Jensen (medarbejderrepræsentant med stemmeret) 
Hans Jørgen Sonnenborg (medarbejderrepræsentant)                 
Iben Thing Østerby 2e, (elevrepræsentant) 
Negina Khosravi 2.s, (elevrepræsentant) 
Rektor Eva K. Steensen 
Vicerektor Anne Krarup 
Gæst: Mitat Ucar, revisor og konsulent 
Afbud: Thomas Berlin Hovmand (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe)  
 

Referat 
 

1. Konstituering og velkommen til nye medlemmer 
Christina Jørgensen er fratrådt sin stilling i Højgaard A/S og er udtrådt af bestyrelsen for 
Gladsaxe gymnasium. Christina Jørgensen er selvsupplerende medlem af bestyrelsen og kan 
fortsætte som medlem uanset ansættelsesforhold. 
 
Bestyrelsen beslutter, at Christina Jørgensen fortsætter som selvsupplerende medlem af 
Gladsaxe gymnasiums bestyrelse. 
 
Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen byder velkommen til både Christina Jørgensen og til 
Negina Negina Khosravi 2.s, der er elevrepræsentant.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 

3. Godkendelse af referat af 22. september 2020 – underskrivelse afventer til næste 
møde 

Bestyrelsen godkender det fremsendte referat af 22. september og underskriver referatet på 
næste bestyrelsesmøde. 
 

4. Økonomi 
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 Budgetopfølgning for 2020 
Revisor og konsulent Mitat Ucar gennemgår budgetopfølgning for 2020. I budgettet for 2020 
var der indbygget et overskud på 0,8 mill. kr. Resultatet efter 11 måneder viser et mere positiv 
resultat.  
Året er præget af den ekstraordinære coronasituation, men det har påvirket økonomien 
negativt. Der har været behov for indkøb af håndsprit, særlige rengøringsmidler, 
affaldsbeholdere mv., og den daglige rengøring er intensiveret. Ministeriet har udløst et ekstra 
tilskud øremærket de ekstraordinære udgifter, der for Gladsaxe gymnasiums vedkommende er 
på 300.000 kr. 
Aflysning af planlagte undervisningsrelaterede aktiviteter giver en besparelse i forhold til, fx 
studieture, hvor der ikke bliver udgifter til lærernes overnatninger og time-dagpenge i 
forbindelse med de aflyste ture. 
Ansættelse af nye kolleger i forbindelse med opsigelser fra tidligere kolleger balancerer, så de 
samlede lønudgifter vil kunne holdes inden for budgettet. 
Det økonomiske resultat efter 11 måneder viser et forventet overskud på ca. 2,5 mill. kr., men 
afventer fortsat årets sidste taxameterregulering, der forventes at komme i denne uge. 
 
Bestyrelsen tager budgetopfølgning for 2020 til efterretning. 
 
Bestyrelsen giver rektor Eva K. Steensen og bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen prokura til 
at udbetale et særligt éngangstillæg til alle medarbejdere på Gladsaxe gymnasium for en helt 
særlig indsats i forbindelse med udfordrende arbejdsforhold grundet corona. Det særlige 
éngangstillæg er ikke precedensdannende. 
 

 Budget 2021 
Bestyrelsen godkender budget 2021. 
 

5. Ledelsesinformation 
Udbud af studieretninger 
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at Gladsaxe gymnasium udbyder de samme 
studieretninger i skoleåret 21-22, som i dette skoleår. 
 
Klassetal ved indberetning i 1g  
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at antallet af elever ved tælledagen den 9. november er 
361 fordelt på 13 klasser. Det svarer til et gennemsnit på 27,7. Vi overholder således 
klasseloftet i 1g på 28,0. 
 
Kapacitet 2021  
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at kapaciteten på 13 klasser i 2021 er indberettet til 
RegionH, og at kapaciteten på Gladsaxe gymnasium indgår i den samlede kapacitet for 
fordelingsområde Nord set i sammenhæng med de øvrige fire fordelingsområder i RegionH.  
Rektorerne har indberettet en fælles kapacitet, som ligger under sidste års og har aftalt en 
fælles teknisk fordelingskapacitet på 29,5 elever. Det vil sige et elevoptag på Gladsaxe 
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gymnasium på 384 elever. Rektorerne er desuden enige om, at hvis der skal skaffes ekstra 
kapacitet, vil denne ekstra kapacitet kunne skaffes på et overansøgt gymnasium. For Gladsaxe 
gymnasium betyder det, at vi er sikre på 13 klasser, og at vi vil kunne oprette en ekstra klasse, 
hvis Fordelingsområde Nord har brug for det. 
 
Ny økonomichef 
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at Karin Kjelstrup er ansat som vores nye økonomichef. 
Karin Kjeldstrup kommer fra en stilling som controller og har arbejdet med regnskab i 
undervisningsverden i mange år. Karin Kjeldstrup er ansat i en 30 timers stilling og starter den 
4. januar 2021. 
 
Aquatoriet  
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at den nyligt renoverede svømmesal Aquatoriet i flere 
arkitektkredse får stor opmærksomhed og hædrende omtale. 
Akustikken i Aquatoriet og Aquva2 er imidlertid ikke så god, og der er derfor iværksat 
opsætning af lyddæmpning, der forventes færdig inden jul. 
 
Udviklingsplanen for GG 2020 – 2021 – formativ evaluering  
Vicerektor Anne Krarup orienterer om, at der i efteråret er gennemført først runde af 
helskoleprojektet med formativ evaluering. Alle lærere deltager i projektet og indgår i grupper 
af 2-4 lærere, som arbejder med et fælles tema for deres projekter. Resultatet af efterårets 
projekter fremlægges for andre grupper i forbindelse med en pædagogisk dag mandag den 21. 
december. Planen er, at grupperne opløses, og at lærerne indgår i nye grupper med nye 
fokuspunkter i foråret. Ledelsen overvejer, hvordan udviklingsprojekter kan, og hvad der skal til 
for, at udviklingsprojekter fremadrettet implementeres i den almindelige undervisning. 
 
Gladsaxe gymnasium - mobilt corona-testcenter  
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at Gladsaxe gymnasium i dagene mandag den 7. – 
onsdag den 9. december var vært som mobilt corona-testcenter med fokus på testning af unge i 
alderen 15 – 25 år. Interessen for at blive testet var imidlertid så stor fra kommunens øvrige 
borgere, at det desværre kun var muligt at få ganske få klasser til test i disse dage. Eleverne er 
opfordret til selv at sørge for testning andet sted inden jul.  
Den store interesse for testning på netop Gladsaxe gymnasium gav anledning til 
opmærksomhed i pressen, og rektor Eva K. Steensen og nogle elever blev interviewet til både tv 
og radio. 
 
Virtuelle formater 
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at situationen omkring corona gør, at vi konstant skal 
gentænke og udvikle nye måder at arbejde på – både i undervisningen og i organisering og 
gennemførelse af mange aktiviteter. 
Mandag den 30. november blev forældremøde for 1.g elever og deres forældre gennemført 
virtuelt. Mødet blev afholdt i Google meet, og eleverne var logget på hjemmefra sammen med 
deres forældre. Programmet bestod af information fra klassens lærere, gymnasievejledere og 
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rektor Eva K. Steensen. Hertil kom 6 små film, som eleverne i 1g klasserne havde produceret til 
lejligheden om deres klassekammerater, om deres lærere, om Gladsaxe gymnasium mv.  
 
Orienteringsmøde januar 2021 
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at vi også planlægger at gennemføre årets 
orienteringsmøde virtuelt. Orienteringsmødet afholdes mandag den 25. januar 19.30 med live 
streaming fra gymnasiet.  
 
Undervisningen i første uge af januar 
Rektor Eva K. Steensen orienterer om, at undervisningen i den første uge i januar bliver virtuel. 
Afhængigt af coronasituationen satser vi på, at undervisningen bliver fysisk igen fra mandag 
den 11. januar. 
 

6. Evt. 
Gladsaxe gymnasium har en fond, hvor formålet er at give økonomisk støtte til elevaktiviteter 
både for enkeltelever og for klasser. Fondens bestyrelse består af bestyrelsesformand Laust 
Joen Jakobsen, rektor Eva K. Steensen, medarbejderrepræsentant Martin Jensen og 
elevrepræsentant Iben. Bestyrelsen holder møde i januar. 
 
De næste to bestyrelsesmøder bliver tirsdag den 6. april kl. 17.00 og onsdag den 9. juni kl. kl. 
17.00. 
 

 
Referent vicerektor Anne Krarup, 

Den 16. december 2020 
 
 


