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Referat af møde i bestyrelsen
torsdag den 30. november 2017 kl. 16.30 - 18.30 på
Københavns åbne Gymnasium, kantinen
Deltagere: Morten Fisker (MF), Max Ulrich Larsen (ML), Camilla Hutters (CH), Anette
Ingemansen (AI), Per Bregengaard (PB), Navina Østergaard (NA), Charlotte Keck (CH), Sidsel
Buhr Jeppsen (SBJ), Anne-Birgitte Rasmussen (AR) samt Noomi Kropf Ring (ref.)
Afbud: Christina Matthiesen (CM), Sara Abdalla Ali (SA)
Maya Müller, Lene Jeppesen og to elever deltog under punkt 1
1. Evaluering af grundforløbet v. Maya Müller og Lene Jeppesen
Vi har lavet en generel evaluering af opstarten og grundforløbet samt den efterfølgende
overgang til studieretningerne gennem samtaler med tre elever fra hvert klasseteam.
Herudover har vi lavet mere dybdegående interview med en mindre elevgruppe samt en
mere specifik undersøgelse af AP og NV forløbet. De generelle tilbagemeldinger herfra på
grundforløbet har været meget positive, men har også vist områder, der kan forbedres.
De to deltagende elever på bestyrelsesmødet nævner, at de var meget glade for KG12 og
introturen. Begge arrangementer var med til at ryste grundforløbsklassen sammen og
skabe et godt sammenhold. Men begge nævner også, at de savnede nogle tilsvarende
aktiviteter som KG12 og introturen i deres start i studieretningsklassen da det jo er den
klasse man skal følges med igennem tre år. Det betød, at selve overgangen fra
grundforløb til studieretning for mange elever var svær fordi de netop var faldet så godt
til i grundforløbet.
I løbet af grundforløbet er der blevet afholdt tre studieretningsdage som eleverne har
skullet vælge sig ind på og dermed opleve tre forskellige studieretninger.
Tilbagemeldingerne på dette har været, at dagene har været gode og har været med til at
give eleverne et overblik over de muligheder der er. De to elever udtrykker ønske om, at
ældre elever deltager langt mere på dagene og at dagene forkortes lidt.
Reformgruppen arbejder sammen med ledelsen videre med rammerne omkring
grundforløbet, og det fagdidaktiske og pædagogiske indhold vil være til diskussion på et
fælles lærermøde i starten af det nye år.
2. Meddelelser fra skolens ledelse til orientering
a) Erhvervs- og selskabsstyrelsen har meldt ud, at vi skal registrere gymnasiets
bestyrelse som skolens reelle ejere. Det er nu gjort.
b) I forbindelse med opretningen af studieretninger har der været lidt udfordringer
med fordelingen af lærernes arbejdsopgaver. Der er et ønske om at ændre
normperioden til jan. De registreres på nuværende tidspunkt fra sommer til sommer,
men da studieretningerne først vælges i oktober kan det giver udfordringer.
c) Vi har haft lidt udskiftning i administrationen. Der er indgået en fratrædelsesordning
med vicerektor. Maya og Mads deler nu stillingen som vicerektor. Vi har desuden
været nødsaget til at afskedige en sekretær. Vi har ansat to studentermedhjælpere
som vikarierer for en langtidssygemeldt samt en ny sekretær der starter pr.8/1
2018.
d) Byggeriet af det nye musik- og idrætshus skrider planmæssigt frem. Lærerne har fra
starten været inddraget i processen og er glade.
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3. Meddelelser fra elevrådet til orientering
Ingen elever fremmødt
4. Estimat 2017 samt godkendelse af foreløbigt budget 2018
v. Sidsel Buhr Jeppesen
Vi regner med at gå ud af 2017 meget tæt på et nul resultat. De sidste elever er talt her i
midten af november og vi har nu et godt billede af hvor vores indtægter lander.
Indtægterne for 2018 er indregnet på baggrund af de foreløbigt udmeldte taxametre for året
med udgangspunkt i det forventede elevtal for året. Med den finanslov vi kender fortsætter
omprioriteringsbidraget med at ramme alle uddannelsers økonomi, også KG’s indtægter bliver
mindre og mindre pr. elev. Da vi desværre samtidig ikke har løst opgaven med at få flere elever
til at gennemføre uddannelsen på KG, er vores indtægter faldende. Vi bliver derfor nødt til at
reducere på lønudgifterne regnende fra sommer 2018 og som budgettet er lagt, vil det betyde
en reduktion på samlet ca. 2,5 – 3 årsværk i lærergruppen og et årsværk i
ledelse/administration/tap men ikke yderligere reduktion i 2019.
I budgettet for 2018 er der også indregnet en ret stor besparelse på undervisningsmidler. Det
er en post vi bruger mange penge på sammenlignet med andre gymnasier. Vi skal i samarbejde
med lærerne finde den bedst mulige måde at indarbejde den besparelse. Omkostningerne er
generelt gennemgået og hvor det har været muligt har vi reduceret med 10 % i forhold til
2017. På ledelse- og administrationskontoen er der i 2018 en lille stigning da vi fortsat er
belastet af fratrædelsesordningen med vicerektor og en langtidssygemelding.
Vores lån er blevet omlagt og det giver os en lille besparelse. Vi sigter efter et nul resultat
for 2018.
5. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 21. september 2017
Referatet er godkendt og underskrevet. Bestyrelsen udtrykker ønske om, at referatet
udsendes til godkendelse på mail med en deadline. Det sker i forvejen, men der vil
fremover blive sendt en mail ud med det godkendte referat. Referatet kan herefter
offentliggøres. Referatet skal fortsat underskrives ved næstkommende bestyrelsesmøde.
6. Eventuelt
Max fortæller, at han i sin funktion som skoleleder for Kirkebjergskole har været
inviteret til et møde på Nørre Gymnasium omhandlende overgangen fra folkeskolen til
gymnasiet. Hvordan kan folkeskolen være med til at forberede eleverne til gymnasiet, til
uddannelsesparathedsprøven og til valget af studieretning. Max opfordrer KG til at tage
initiativ til et lignende møde med de lokale folkeskoler.
Camilla fortæller, at hun i øjeblikket i EVA arbejder med elevtrivsel og den kommende
nationale elevtrivselsundersøgelse. Projektet handler om hvad skolerne kan gøre for at
styrke den faglige og sociale trivsel.
Morten fortæller, at han kører et rådgivningsprojekt for en STX lignende skole i Norge.
Det er et stort og ambitiøst projekt der handler om dybdelæring og producerende elever.
Anne-Birgitte er stoppet som formand for rektorforeningen.
7. Ny bestyrelsesformand v. Anne-Birgitte Rasmussen
Tak for hjælpen til bestyrelsen med arbejdet omkring udarbejdelse af en god
kompetenceprofil. Vi har brug for en formand som kan holde fast i det udviklingsspor
som skolen allerede er inde på. Anne-Birgitte indstiller, at næstformand Anette
Ingemansen udpeges som formand hvis bestyrelsen kan bakke op om det. Anette har
siddet i bestyrelsen siden 2014 og har været en styrke i bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse bakker op om indstillingen af Anette som formand. Den nye
bestyrelse konstitueres ved bestyrelsesmødet i maj 2018.
De øvrige medlemmer af bestyrelsen som ønsker genudpegning skal bede deres
udpegningsinstitution om at sende en mail til skolen om at de genudpeges.
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