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Tilstede: Helle Lunderød, Birgitte Benzon Bang, Erik Winther, Michael Thomsen, Mette Avnsbo, 

Søren Møller, Johnny Simonsen,  

 

Afbud: Ole Olsen, Magnus Dræbye, Wagma Wafa, Susan Ptak 

 

 

 

1. Dagsordenen blev godkendt. 

2. Referatet blev godkendt.  

3. Formanden: Helle er trådt ind i kommunalt udvalg om planerne for Unge- og kulturcenteret 

som repræsentant for gymnasiets bestyrelse. 

Der kører i øjeblikket en debat om det hensigtsmæssige i at dele elever på gymnasiale 

uddannelser op efter etnisk baggrund ellers karaktergennemsnit. Det vil være noget vi nok 

kommer til at forholde os til fremover. 

4. Rektor: En af skolens elever har deltaget i Projekt Forskerspirer. Hendes bidrag er blevet 

nomineret og vil blive præsenteret for uddannelsesministeren og KUs prodekan med ansvar for 

forskning ved et arrangement på Københavns Universitet d. 8. december. En meget flot 

præstation og et fint resultat for skolens talentudviklings indsats. 

Vi har fået lavet en energirådgivningsrapport gratis. Det ser generelt rigtig fint ud på skolen. 

Det eneste rigtig store der ligger forude vil være udskiftning af vinduerne i den ældste del af 

skolen. 

5.  Elevrådet: Ingen elever  

6. Bestyrelsen diskuterede kort Dorte Hosbonds rapport om skolens økonomiske status. Der er 

stor tilfredshed med rapporten. Økonomien ser ud til at kunne balancere for 2016. 

7. Det færdige budget for 2017 blev fremlagt. Budgettet er udarbejdet efter de principper, der 

blev godkendt på bestyrelsesmødet d. 2. november og opererer med et overskud på godt 

700.000. Det har været nødvendigt at finde besparelse på 2,5 millioner. Der er sparet på 

aktiviteter, men største delen af besparelserne er hentet på lønnen. Det er sket ved, at en lærer 

går på pension, 11 går på deltid og 4 bliver afskediget. Bestyrelsen godkendte budgettet. 

8. Trods besparelser og nedskæringer fortsætter den pædagogiske udvikling af skolen. I år 

forsætter klasseledelsesprojektet i de klasser, der var involveret sidste år. Derudover arbejdes 

der i alle 1. klasser med et fællestema, nemlig fastholdelse. Det involvere to lærere fra hver 

klasse. Projektet er endvidere knyttet til et ministerielt forsøg med andre gymnasier. De 

erfaringer vi har gjort os i klasseledelsesprojektet fra sidste år spredes således ud på skolen. 

Vi forsætter også med Karrierefokus et semester endnu. Det er en del af et stort regionalt 

projekt med 17 gymnasier involveret. Det er de samme 3 klasser fra sidste år, der fortsætter. 

Med den nye reform bliver karrierefokus en del af undervisningen i alle klasser. Her er vi på 

forkant. Masterclasses fortsætter i fagene engelsk, dansk og samfundsfag. Som noget nyt 

udbydes der Masterclass i de naturvidenskabelige fag. Bestyrelsen understregede det vigtige i 

at skolen stadig udvikler sig trods de noget hårdere økonomiske betingelser. 



Fremover vil det i høj grad være implementeringen af Gymnasiereformen, der vil dominere 

udviklings arbejdet på skolen. 

9. Michael havde undersøgt rygterne om, at det var borgmesteren, der havde stoppet, at 

folkeskolernes orientering om ungdomsuddannelserne blev afholdt på gymnasiet, som UU 

havde planlagt. Det var faktisk rigtigt. Begrundelsen var, at mødet skulle afholdes på neutral 

grund, så alle ungdomsuddannelser blev vægtet lige. 

Karaktergennemsnittet for kommunens folkeskoler stiger fortsæt. Især har der været god 

fremgang i matematik. 

 

 

  

Næste møde onsdag d. 1.2.2017 kl. 17.00.  

Ref.  Johnny Simonsen 


