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Referat af møde i bestyrelsen
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 16.30 - 18.30 på
Københavns åbne Gymnasium
Deltagere: Anette Ingemansen, Christina Matthiesen, Camilla Hutters, Nadja Manghezi,
Navina Østergaard, Viktor Schreiber Pedersen, Mathilde Vinther, Martin Vinæs Larsen,
Sidsel Buhr Jeppesen, Anne-Birgitte Rasmussen samt Noomi Kropf Ring (ref.)
Afbud: Max Ulrich Larsen, Charlotte Keck, Huda Ali Moussa Al-Sayegh
1. Årsrapport og revisionsprotokollat for 2018 til godkendelse og
underskrivelse, ved revisor Anne Cathrine Nielsen og Rie Petersen, Beierholm
revision.
Ledelsesberetningen indeholder i år flere tal om KG’s udvikling end den plejer. Det er
vores plan at fortsætte med det fremadrettet, for på den måde at kunne skabe en
kontinuerlig måde at følge udviklingen på.
Revisorerne gennemgik derefter årsrapporten med følgende bemærkninger:
Regnskabspraksis er identisk med sidste år hvilket betyder, at tallene er opgjort på
sammen måde som sidste år. Årets resultat er meget tæt på nul. Indtægterne er mindre
end året før pga 2%’s besparelserne og et fald i elevtallet. Revisorerne gennemgik
ligeledes protokollatet.
Den væsentlige konklusion er, både for årsrapporten og protokollatet, at det er en
påtegning uden bemærkninger eller supplerende oplysninger. Revisorerne udtrykte
generel tilfredshed med de daglige arbejdsgange og samarbejdet i forbindelse med
udarbejdelsen af regnskabet.
Bestyrelsen takker for godt materiale samt god økonomistyring og giver samtidig
bemyndigelse til, at Sidsel kan indberette regnskabet på bestyrelsens vegne.
Kønsfordelingen i bestyrelsen er i øjeblikket skæv, og vi overholder ikke
ligestillingsandelen da der er for få mænd. Bestyrelsen mangler fortsat at få besat en
selvsuppleringspost og vil prøve at finde en egnet mandlig kandidat, som kan indtræde
i bestyrelsen.
2. Meddelelser fra skolens ledelse til orientering
a. Vi har endnu ikke modtaget den endelige opgørelse over dette års søgetal fra
Regionen. Så vidt vi kan se har vi dog nogenlunde det sammen antal ansøgere
på STX som sidste år, mens vi på HF har flere. Det er søgetal vi er glade for. Vi
har ikke oplevet den samme tilbagegang på STX som andre gymnasier i
København har oplevet, til trods for at der dels er færre unge der søger
gymasier i Centrum og dels er gymnasier som har fået lov til at øge deres
kapacitet. Vi regner med at oprette otte STX-klasser og fire HF-klasser til det
kommende skoleår.
b. Vi har regnet på budget 2019 i forhold til betydningen af at vi vil få en færre
STX-klasse næste skoleår. Vi får i stedet en ekstra HF-klasse og påvirkningen
på budgettet er derfor begrænset. Der er dog nogle usikkerheder omkring
elevtallet, hvorfor vi følger det nøje fremadrettet.
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c. Vi deltog i Undervisningsministeriets test af Den digitale prøvevagt. Det var
en kaotisk test som vi dog er glade for at vi deltog i. Den viste, at systemet ikke
er klart til brug til sommer. De elever der ikke ønskede at være med i testen,
fik mulighed for at skrive deres opgave i hånden. Grundet det kaotiske forløb
har alle elever efterfølgende fået tilbudt, at de kunne tage deres prøve om hvis
de ikke var tilfredse med forløbet. Det har ingen elever dog ønsket.
3. Handleplan
Dette punkt er udsprunget af bestyrelsens ønske om en sammenhængende handleplan,
hvor den lokale forankring indgår i. Handleplanen er et vigtigt papir for skolen og har
været i høring hos lærergruppen af to omgange. Oplægget til bestyrelsen består dels i
et baggrundspapir og dels i den egentlige handleplan der fokuserer på fire
fremadrettede områder:
1) Tættere samarbejde om eleven og klassen
2) KG’s centrale pædagogisk-didaktiske udviklingsområder
3) Den lokale forankring af KG i Valby/Sydhavnen
4) Omverdensengagement som en stærk del af den dannelse, unge får med fra KG
Bestyrelsen giver udtryk for, at det har været spændende læsning og har få ønsker til
ændringer. Der præsenteres i handleplanen to forskellige spor og bestyrelsen kunne
godt tænke sig, at det pædagogiske arbejde og det læringsmæssige indhold blev koblet
sammen.
Desuden er der fra bestyrelsens side et ønske om at få skrevet ind i handleplanen, at vi
fortsat har fokus på det samfundsfaglige lige såvel som det kreative, kunstneriske og
idrætsfaglige. Og at dette også bliver eksemplificeret i teksten.
Bestyrelsen synes det er spændende at høre om den tættere forældrekontakt. Det er et
ønske fra forældrene og vores vurdering er at vi skal imødekomme det.
Anne-Birgitte skriver ændringerne ind i handleplanen inden den kommer ud i sin
endelige form.
4. Meddelelser fra elevrådet
Der har i den seneste tid ikke været de helt store emner oppe at vende i elevrådet. Der
er dog to ønsker:
1. At der bliver sat en ekstra koldtvands hane op på 200 gangen. Anne-Birgitte giver
ønsket videre til pedellen så vi kan få bestilt den nødvendige hane. Vi regner med at
den er klar efter påskeferien.
2. At der kommer noget information omkring 2.g studierejserne. Dette er et ønske fra
1.g eleverne som er meget forvirret omkring hvordan det foregår. Anne-Birgitte
laver et brev, som vil blive sendt ud til alle 1.g elever og deres forældre i løbet af
uge 13.
Anne-Birgitte har desuden holdt et møde med tovholdergruppen hvor der er talt om
rengøringen i idræt. Eleverne ønsker en mere grundig rengøring og afkalkning af
baderummene. Det er sat i værk.
Viktor forslår, at vi sender KG elever ud på deres gamle folkeskoler for at fortælle
udskolingseleverne om KG. Markedsføringsudvalget gør allerede noget i den
forbindelse men det er uklart hvor meget og hvor struktureret det er. Vi tager det
med på næste bestyrelsesmøde hvor vi alligevel har markedsføring af KG på
dagsordenen.
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5. Orientering om byggeriet
Byggeriet er af det nye bevægelses- og musikhus er påbegyndt. Vi forventer at
tidsplanen holder at byggeriet står færdigt i februar 2020.
6. Godkendelse af referat fra 3. december 2018
Referatet er godkendt og underskrevet
7. Eventuelt
Ministeriet har offentliggjort gymnasiernes fraværsprocenter. På oversigten
fremgår det ikke at Københavns åbne Gymnasium også indeholder HF hvilket kan
forklare den høje fraværsprocent på KG. Hvis vi skal have ændret navnet på
ministeriets oversigt, kræver det at vi ændre skolens navn til Københavns åbne
Gymnasium og HF. Bestyrelsen beslutter at overveje det og så tager vi den
endelige beslutning på næste bestyrelsesmøde.
Max som er udpeget fra skolelederforeningen, har meddelt bestyrelsen, at han
med sit nye job ikke forventer at få mere tid til bestyrelsesarbejdet end han har
på nuværende tidspunkt. Han lægger derfor op til at bestyrelsen skal beslutte om
de ønsker en ny repræsentant udpeget. Bestyrelsen er ærgerlige over at skulle
sige farvel til Max, men synes også at det er nødvendigt med en repræsentant
som har tiden til bestyrelsesarbejdet på KG. Bestyrelsen beslutter frem mod
næste møde at forhøre sig blandt de lokale skoleledere om der er nogen der er
interesseret.
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