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København, 1. juni 2020 

 
 

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse 
 

Mandag d. 8. juni 2020 kl. 17:00 – 19:00 på lærerværelset 
 

OBS: Bemærk mødested. Efter mødet er der en let servering.  

 
 
Dagsorden:  

 
 

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. december 2019 
Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet. 
 
Bilag: 
Bilag 1 20191204 Referat  
 
 

2. Gefion og corona 
Pga. nedlukning aflystes bestyrelsesmødet i marts. På mødet gives en orientering om, hvordan Gefion 
har arbejdet med at varetage undervisning under nedlukning, og hvilke udfordringer der endnu henstår i 
en periode, hvor vi stadig underviser efter nødbekendtgørelse. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter den aktuelle situation. 
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Bilag: 
Bilag 2 Orientering om Gefion og corona maj 2020 
 

 
3. Meddelelser 

Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde m.m., bl.a.: 
- Gefion Orientering 11 
- Status på overgang til gymnasiefællesskabet  
- Skolens socioøkonomiske reference 2019 
- Investeringsramme/brev fra BUVM 
- Søgetal 2020 og status på optagelse til 1g 
- Lovpligtig årlig status på skolens kvalitetsarbejde 
 
Bilag: 
Bilag 2a Gefion Orientering 11  
Bilag 2b 20200526 Fortroligt referat SU 
Bilag 2c Opfølgning på kvalitetsarbejde på Gefion Gymnasium 2019-2020 
 
 

4. Strategi-opfølgning: Du kan godt!  
På strategiseminaret Gefion goes STEM i februar drøftede bestyrelse og daglig ledelse en øget indsats for 
STEM-relaterede tiltag med studieretningsledere og elevrådsbestyrelse. Drøftelsen pegede i retning af 
en samlet strategi for skolen vedr. digitalisering, STEM og empowerment under overskriften Du kan 
godt! Pga. nedluikning har strategiprocessen ligget stille, men genoptages nu. På mødet lægges derfor op 
til en drøftelse af fire strategispor og den videre proces. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender oplæg til strategiproces og –spor mhp. endelig 
vedtagelse på septembermødet. 
 
Bilag: 
Bilag 4a Gefion2025: Du kan godt! 
Bilag 4b Gefion goes STEM referat bestyrelsesseminar feb 2020 
 

 
5. Økonomistatus pr. 1. maj 2020 inkl. estimeret årsresultat 

Økonomichef Erik Fjord Moesgaard, der tiltrådte 1. marts og afløser John Ranvild, orienterer om 
aktuel økonomistatus og lægger op til drøftelse af fremtidig form for økonomi-afrapportering til 
bestyrelsen. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager den aktuelle økonomistatus til efterretning og beslutter formen på 
den fremtidige økonomi-afrapportering. 
 
Bilag: 
Bilag 5a Økonomiopfølgning efter april 2020 
Bilag 5b Økonomi Res.opg. april 2020 
Bilag 5c Økonomi Lærerløn 
 

 
6. Organisering af teknisk-administrative funktioner (lukket punkt) 

 
 

7. Bestyrelsesevaluering 
Bestyrelsen har gennemført selvevaluering med en svarprocent på 80. På mødet gennemgås og drøftes 
evalueringen mhp. eventuelle justeringer. 
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Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter bestyrelsesevalueringen og evt. beslutter justeringer af praksis i 
relation til møder, samarbejde og daglig ledelses servicering af bestyrelsen. 
 
Bilag: 
Bilag 7 Selvevaluering for bestyrelsen for Gefion Gymnasium 2020 
 
 

8. Evt. 
 
 
På vegne af bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen – og med venlig hilsen 
 

 
 
Birgitte Vedersø 
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