Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 14. juni 2016
Til stede:
Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson
Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard
Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup
Direktør i Team Copenhagen Leif Chr. Mikkelsen
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant)
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant)
Gymnasieelev Augusta Korsgaard (elevrepræsentant)
Gymnasieelev Marie Grevsen (elevrepræsentant)
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard
Særligt indkaldt: Forretningsfører John Ranvild og adjunkt Niels Ejgil Dybbro (kun punkt 9).

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. marts 2016

Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet.
Derudover var den tidligere version af revisionsprotokollatet forsynet med forkerte sidetal. Dette er nu
rettet af revisionen, og protokollen blev underskrevet.

2. Meddelelser

- Rektor gjorde rede for, at skolen i år har haft over 1100 ansøgere til de ledige lærerstillinger.
Ansættelsesprocessen har været præget af et meget stærkt ansøgerfelt, hvoraf nogle er ansat i faste
stillinger og nogle i årsvikariater.
På mange måder har dette skoleår været lidt af en rutsjetur. I udgangspunktet så det ud til, at der skulle
afskediges lærere, men på baggrund af en fælles indsats og beslutningen om at starte 15 klasser endte det
med, at vi i stedet for skulle ud og ansætte lærere.
- Sideløbende er arbejdet med effektivisering og videndeling i faggrupperne og i teams fortsat (’’Spor 2’’),
for at forberede skolen på en fremtid, hvor der formentlig næppe bliver flere ressourcer, og lærerne
dermed skal undervise mere.
- Rektor orienterede om, at EVA har offentliggjort en rapport, der sætter fokus på unges oplevelse af
karakterer i gymnasiet. Mange unge har svært ved at forstå bedømmelseskriterierne, ligesom de har stort
fokus på at opnå høje karakterer. Rapportens anbefalinger ligger fint i tråd med mange af de initiativer, de
er sat i gang på Gefion Gymnasium: Arbejde med synlige læringsmål og udbredt anvendelse af formativ
evaluering, herunder et karakterfrit efterårssemester.
Pia Gjellerup og Jakob Hermann bemærkede, at det ikke er så overraskende, at eleverne fokuserer på
deres karakterer, når det er dem, de efterfølgende skal søge videre på. Augusta Korsgaard bemærkede dog
samtidig, at eleverne støtter skolens bestræbelser på at flytte fokus fra præstation til læring, selvom det er
svært.
- Gefions sommeruniversitet 2016 skal ses i sammenhæng med de initiativer, der er sat i gang på skolen i
relation til synlig læring og formativ evaluering. Hvis medlemmer af bestyrelsen har lyst til at deltage, så
vil rektor af hensyn til planlægningen gerne vide det inden sommerferien.
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet en oversigt over, hvor mange elever der søger videre
på en naturvidenskabelige uddannelser efter gymnasiet. Af oversigten fremgår, at Gefions elever – i
lighed med de fleste andre gymnasier i centrum – i lidt mindre grad end i resten af landet søger ind på
naturvidenskabelige uddannelser på trods af, at Gefion har et pænt antal naturvidenskabelige
studieretninger, når man sammenligner med nabogymnasierne.
Bestyrelsen tog dette til efterretning.
- Som opfølgning på sidste møde har rektor undersøgt, hvilken revisor de øvrige skoler i Københavns
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Centrum anvender samt den pris, de betaler. Priserne er meget ens, men planen er, at skolerne
vil prøve at lave et fælles udbud af revisionsopgaven og derved opnå en bedre pris.
- Referatet af mødet i samarbejdsudvalget 26. maj 2016 blev kort drøftet. Formanden så hellere et referat,
der i højere grad sammenfattede drøftelserne. Omvendt fremhævede Jakob Hermann, at nogle lærere
måske er interesserede i at se, hvem der siger hvad på møderne i udvalget. Rektor vil overveje formen
fremadrettet.
Derudover blev situationen omkring oprydning i lokalerne kort drøftet med fokus på, hvordan man kan
inddrage eleverne heri. Rektor bemærkede afslutningsvist, at meget er prøvet, men at tiltagene
erfaringsvis kun virker, når lærerne tager ejerskab og støtter op.

3. Gymnasiereform 2016

Fredag d. 3. juni indgik regeringen forlig om en gymnasiereform med S, R, SF, DF og K. Reformen
træder i kraft fra 2017 med undtagelse af de ændrede adgangskrav, der først træder i kraft i 2019.
Rektor fremhævede, at der er mange fornuftige elementer i reformen, og at det kommende skoleår skal
bruges til at gøre skolen klar til de første elever efter de nye regler. Hertil hører fx at få afklaret en række
forhold om valgfag, som ikke er beskrevet særlig præcist i aftaleteksten. Det forventes, at en egentlig
bekendtgørelse først udsendes i 2017.
En vigtig milepæl i skolens arbejde med reformen er beslutningen om, hvilke studieretninger skolen skal
udbyde. Derfor sættes gang i en proces i efteråret, som skal være afsluttet 1. november af hensyn til vores
indberetninger til ministeriet, herunder optagelse.dk, og udarbejdelse af diverse informationsmateriale.
Det kan betyde, at skolen ikke er klar med et endeligt oplæg til udbud af studieretninger til
bestyrelsesmødet i september, men at bestyrelsen i så fald kan blive bedt om at tage stilling til et
foreløbigt oplæg med derefter endelig skriftlig godkendelse via mail.
En række af de nuværende studieretninger er ikke længere mulige, men der var i bestyrelsen bred enighed
om, at der skal bygges videre på de mange gode erfaringer, der er fra de nuværende studieretninger.
Således vil skolen forsøge at få en dispensation til at udbyde billedkunst B i en studieretning, da vi har
godt og tæt samarbejde med Statens Museum for Kunst og en række andre aktører i København i lige
netop den studieretning.
Rektor gjorde derudover rede for, at Danske Gymnasier har nedsat nogle arbejdsgrupper i forbindelse
med implementeringen af reformen. Blandt andet en arbejdsgruppe omkring udformningen af det nye og
kortere grundforløb. Eleverne skal fx ikke længere give en forhåndstilkendegivelse af deres studieretning,
men måske kan man alligevel få lidt information omkring elevernes ønsker ud fra den portfolio, som
fremover skal vedhæftes ansøgningen.

Næstformanden spurgte til principperne for fordelingen af elever, som nævnes ganske kort i
aftaleteksten. Rektor svarede, at det p.t. er uklart, hvordan de nye regler bliver, men at der efter sigende
fortsat vil være en form for regulering på området.
Steen Kildesgaard spurgte til økonomien på baggrund af, at tælledagen ændres til 15. november. Rektor
svarede, at det isoleret for Gefion Gymnasium næppe vil få den store betydning, men at det for andre
skoler vil betyde, at man ikke får tilskud for elever, der falder fra i perioden september til november.
Ministeriet vil bruge denne besparelse til at finansiere nogle af de ekstra udgifter til opkvalificering mm,
der er angivet i forligsteksten. I praksis bliver det dog svært for en skole som Gefion Gymnasium at få del
i disse midler, da niveauet for efteruddannelse allerede er højt på skolen, og man kan kun få del i
midlerne, hvis man kan dokumentere udgifter til efteruddannelse i et omfang, der er større end hidtil.
Dette bliver af tidmæssige grunde svært at nå på en skole som Gefion Gymnasium.
Derudover spurgte Steen Kildesgaard til rektors fortolkning af tekstens Campus-begreb. Rektor svarede,
at det efter hendes opfattelse i høj grad handler om at sikre et relevant udbud af fx HTX i hele landet, og
at mange erhvervsskoler vil bruge oprettelsen af HTX og EUX som deres vej til at rekruttere flere elever.
Leif Mikkelsen spurgte til forholdene for talentudvikling, som nævnes i aftaleteksten. Pia Gjellerup
bemærkede, at det umiddelbart virker som om, der nævnes en række initiativer, der allerede findes (fx
ATU). Vicerektor supplerede ved at bemærke, at ministeriet er opmærksom på, at nogle skoler måske
kunne ønske at give merit til dygtige elever, der fx følger fag på universitetet eller lignende.
Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen om reformen til efterretning og tilsluttede sig rektors forslag til
proces. Eventuelt kan bestyrelsesmødet i september flyttes til oktober, hvis planlægningen tilsiger det.
Det overvejer rektor og formanden.
4. Økonomistatus pr. 31. maj 2016 inkl. estimeret årsresultat
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Forretningsfører John Ranvild gennemgik den aktuelle økonomistatus inkl. estimeret årsresultat, der
samtidig tjener som budgetrevision.
Siden sidste møde er det besluttet at optage en 15. klasse i 1.g, den gennemsnitlige lærertimeløn er faldet
med 5kr (da nogle ældre kolleger enten er gået på pension eller på nedsat tid), og vi har fået en refusion
fra KU i forbindelse med varmeregnskabet fra 2015. Samlet set forbedrer dette skolens økonomi med ca.
1,3 mio. kr. i 2016, hvorfor det forventede årsresultat nu er et overskud på 1,4 mio. kr.
Derfra skal trækkes ca. 150 t.kr. grundet den dispositionsbegrænsning på 0,3%, som ministeriet netop har
udmeldt.
Der vil desuden komme et mindre træk på skolens likviditet pga. ombygningen af de naturvidenskabelige
lokaler i sommerferien.
Rektor supplerede med at bemærke, at mange lærere i år har fået færre hold, end de regnede med. Dette
skyldes dels, at der viste sig at være lidt ekstra luft i budgettet til at ansætte flere lærere og dels at elevernes
valgfagsønsker i år er faldet sådan ud, at de har kunnet samles på færre hold.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Valg af studieadministrativt system

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har siden 1. april 2016 krævet, at alle anvendte
studieadministrative systemer skal være forsynet med en anmærkningsfri it-systemrevidering.
Leverandøren af skolens studieadministrative system, Lectio, der er det mest udbredte system blandt de
almene gymnasier, har indtil nu nægtet at lade det systemrevidere. Styrelsen for IT og Læring under
MBUL har herefter meddelt, at alle skoler senest 1. juli 2016 skal have valgt et it-revideret og godkendt
system og senest 1. november 2016 have skiftet til et godkendt system.
Der var enighed i bestyrelsen om, at det på sigt vil være det rigtige at skifte til en mere troværdig
samarbejdspartner end Lectio, men at skolen nu og her skal forsøge at sikre den daglige drift bedst
muligt. Det betyder, at skolen fortsætter med Lectio i den kommende periode, hvis Lectio får en
anmærkningsfri systemrevision. I modsat fald skifter skolen til Ludus.

6. Visionsdag 2016: Gefion 2.0

På bestyrelsesmødet i marts besluttede bestyrelsen at fortsætte planlægningen af en visionsdag i efteråret
2016. Rektor har på baggrund af oplægget og drøftelserne på mødet i marts udarbejdet et programudkast.
Bestyrelsen havde et par konkrete forslag til oplægsholdere, som rektor tager med videre i planlægningen.
Næstformanden foreslog desuden, at en del af drøftelserne også kan handle om, hvordan man løser
opgaverne i en tid med ressourceknaphed.
Bestyrelsen bemyndigede rektor til at fortsætte planlægningen.

7. Evaluering af rektors resultatlønskontrakt

Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad
af de opstillede mål. Formanden har i samarbejde med rektor udarbejdet evalueringsrapport som
baggrund for drøftelsen.
Bestyrelsen gennemgik kort de enkelte punkter i kontrakten for 2015/16, der har både en basisramme og
en ekstraramme. De enkelte punkters opfyldelsesgrad blev godkendt, bortset fra 4,2, frafaldsbekæmpelse,
der afventer optælling af elever pr. 30. juni 2016.
Formanden opgør derefter endeligt udmøntningsprocenten for hhv. basis- og ekstraramme, som herefter
meddeles rektor.
Rektor og vicerektor deltog ikke i behandlingen af punktet.

8. Oplæg til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2016-2017

Forud for det nye skoleår fastlægger bestyrelsen, hvilke indsatsområder der skal indgå i rektors (og den
øvrige ledelses) resultatkontrakt. Formanden har i dialog med rektor udarbejdet et forslag, der ligger i
forlængelse af nylige beslutninger i skolens bestyrelse.
Bestyrelsen drøftede oplægget, som blev godkendt, bortset fra punkt 6, medarbejderudvikling under
basisrammen, som blev foreslået omformuleret, således at det blev mere udviklingsorienteret.
Kontrakten skal være færdigbehandlet og underskrevet senest den 1. september 2016.
I forlængelse af denne drøftelse blev der fremsat forslag om, set i lyset af ministerets mindre styring af
kontraktindgåelserne, at kontrakten for 2017/18 bliver udarbejdet, således at den indeholder mere
målbare og færre resultater. Bestyrelsen enedes om at udarbejde et nyt koncept, der indeholder mere
målbare resultater.
Forslag til resultatmål fremsendes til formanden inden 1.9.2016.

9. Status på igangværende drøftelser om idrætsfaciliteter
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Bestyrelsen har ved en tidligere lejlighed drøftet muligheden af at få opført egne idrætsfaciliteter. Skolen
har efterfølgende arbejdet videre med ideen i regi af den af bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe, der havde
til opgave at få afklaret en række mulige forhindringer for projektet. Skolen har til dette formål ansat en af
skolens lærere, adjunkt Niels Ejgil Dybbro, som projektleder, og der har været afholdt en række møder
med interessenter i sagen.
Niels Ejgil Dybbro gjorde kort rede for status på projektet i forbindelse med møderne. Mange er positive
over for ideen i projektet, men det er svært at få bindende tilsagn om opbakning. De største udfordringer
er selve konstruktionen over banelegemet, som er meget dyr, samt fredningsbestemmelser i forbindelse
med Voldgade-anlægget. Det er derfor vurderingen, at hvis projektet skal have en chance for at blive til
noget, så skal det kobles til et bredere projekt omkring et løft at hele kvarteret. Det vil give en række
ekstra udgifter for at kvalificere oplægget til kommunen, Bane Danmark og diverse styrelser, og det er der
ikke umiddelbart afsat penge til.
Der var enighed om i bestyrelsen, at det er vigtigt, at Gefion kun bruger tid og penge på projektet, hvis
det dels har en reel chance for at blive til noget og dels anvendes til formål, som understøtter skolens
opgave.
Formanden konkluderede derfor, at skolen skal prøve at arrangere et møde med AP Møller fonden for at
afdække, om den vil være interesseret i at finansiere de omkostninger der vil være forbundet med at
kvalificere projektet om nye idrætsfaciliteter. I modsat fald hælder bestyrelsen til at henlægge projektet.
Rørbæk og Møller har derudover nogle foreløbige tanker om en alternativ løsning i form af en hal i
bygning 6. Bestyrelsen var kritisk i forhold til mulighederne for at finde donorer til et sådant projekt,
ligesom tidshorisonten for KU’s udflytning er blevet meget lang.

10. Status på bestyrelsens uafsluttede sager

Bestyrelsen drøftede kort de uafsluttede sager. Det drejer sig om prisen på revisionen (jf. punkt 2) samt
udarbejdelse af en vedligeholdelses for bygningen. Skolen regner med selv at lave en sådan
vedligeholdelsesplan i løbet af efteråret, idet tilbuddet fra Københavns Universitet er alt for dyrt.
Bestyrelsen bakkede op om dette, og Pia Gjellerup bemærkede, at vedligeholdelsesplanen bør indgå i
budgetlægningsfasen i efteråret.

11. Evt.
-

Rektor er blevet inviteret til at deltage i udarbejdningen af den antimobbekampagne, som ministeren
har søsat.
- Der har været lidt debat i medierne omkring forholdet mellem skole og religion på baggrund af en
aktuel sag i Nordsjælland. Rektor gentog skolens holdning, nemlig at religion er en privat sag.
Referent: Jakob Stubgaard
Næste møde er mandag den 26. september 2016 kl. 16-19
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