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Til Gefion Gymnasiums bestyrelse: 
Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) 
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) 
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof 
Skoleleder Axel Bech 
Politisk chef i DJØF Privat Pia Gjellerup 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen 
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) 
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant) 
Gymnasieelev Marcus Turunen (elevrepræsentant) 
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant) 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Protokolfører: Vicerektor Annegrete Larsen 

 

 
Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 9. juni 2011 kl. 
16:00 – 20:00 i mødelokalet 1-16 
 
Efter mødet serveres middag på lærerværelset. 
 

Dagsorden: 
 

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2011 
Referatet er forhåndsgodkendt og fremlægges til underskrift på mødet 
 
 

2. Meddelelser 

 Status vedrørende skolens pædagogiske arbejde 

 Status vedrørende skolens administrative arbejde 
 

Omdeles på mødet: 

Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 6. juni 2011      

 

 
3. Endelig fordeling af ansøgere til 1.g 2011 

Fordelingsudvalget for Københavns centrum har fordelt de mange ansøgere, og 23. maj udsendte Gefion 

Gymnasium optagelsesbrev til 372 nye elever. Samtidig fik ca. 55 elever ikke opfyldt deres ønske om at starte 

på Gefion. Rektor orienterer om forløbet, de kriterier, der lå til grund for fordelingen, og om det forventede 

videre forløb, herunder klager og ønsker om genbehandling af ansøgningen. 

 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
4. Økonomistatus pr. 30. april 2011 

På baggrund af det øgede klasse- og elevtal og på baggrund af ændret tilskudsbetaling fra 
Undervisningsministeriet har administrationen udarbejdet et revideret budget for 2011. Desuden er 
udarbejdet en aktuel økonomistatus med baggrund i det reviderede budget. 
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Revideret budget og regnskabet forelægges Samarbejdsudvalget den 6. juni 2011.  
 

Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender det reviderede budget og tager orienteringen om regnskabet 
pr. 30. april 2011 til efterretning 
 
Bilag 
Revideret budget eftersendes. 

 

 
5. Lokalekapacitet i Øster Voldgade 10 

Det er ikke lykkedes at skaffe ekstra lokaler hos Københavns Universitet inden for de økonomiske 
rammer, som bestyrelsen vedtog på sidste møde. Med optaget af den ekstra klasse er det derfor 
nødvendigt at gentænke egne lokaler mhp. etableringen af to ekstra klasselokaler. Skolens arkitekt 
foreslår inddragelse af en del af elevopholdsrummet på 2. sal og af 3 lærerarbejdsrum. Samtidig 
fortsætter skolen arbejdet for at give eleverne opholdsret i Rotunden i frikvarter. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter lokalesituationen. 
 
 

6. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
Gefion Gymnasium deltog i april måned i en større medarbejdertilfredshedsundersøgelse leveret af 
Ennova sammen med 33 andre gymnasier i et mindre benchmark-netværk. Resultaterne er netop blevet 
klar og forelægges i kort form for alle medarbejdere 3. juni og hovedrapporten (se bilag) for 
Samarbejdsudvalget  6. juni. 
Rektor har udarbejdet udkast til en plan for opfølgningen. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter opfølgningsplanen. 
 
Bilag 

7. Evaluering af og status på handleplan 2010-2011 og emner til handleplan 2011-2012 
Bestyrelsen behandlede på møde ti december den endelige version af en handleplan for skoleåret 2010-
2011. Rektor har gjort status på planen og forelægger resultatet på mødet. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter handleplanens status og på baggrund heraf har en indledende 
drøftelse af indholdet af næste års handleplan. 
 
Bilag 

 
 

8. Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner 
Bestyrelsesformanden har med rektor drøftet hendes ønske om at påbegynde et masterstudium i ledelse 
af uddannelsesinstitutioner ved CBS og DPU til efteråret. Vicerektor har allerede gennemført en master, 
og to af de pædagogiske ledere er enten lige blevet bevilget studiet af rektor eller er i gang med det. Et 
masterstudium koster 100.000 kr. for et fuldt studium. 
 
Indstilling: 
Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen drøfter rektors ønske og træffer beslutning herom. 
 

 
9. Evaluering af indsatsområderne i rektors resultatlønskontrakt og emner til næste års 

kontrakt 
Bestyrelsen har tidligere vedtaget at evaluere indsatsområderne i rektors resultatlønskontrakt på mødet i 
juni mhp. at fastlægge næste års indsatsområder på samme møde. Rektor har derfor gennemgået 
kontrakten mhp. en evaluering. Der mangler dog endnu årets eksamensresultat for at rapporten kan 
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blive fuldstændig. Evaluering af indsatsområder er bestyrelsens ansvar, mens beslutning af 
udmøntningsgrad ligger hos formanden. 
I forlængelse af voldgiftskendelsen om resultatkontrakter, som bestyrelsen fik forelagt i december, 
forventes det ikke, at Undervisningsministeriet melder obligatoriske områder for kontrakten ud i år. 
 
Indstilling:  
Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen evaluerer aktuel status på rapporten og bemyndiger 
formanden til at afslutte evalueringen efter endt eksamen. Samtidig indstilles det, at bestyrelsen drøfter 
mulige emner til næste års kontrakt mhp. forelæggelse af udkast ved næste møde. 
 
Bilag 
 

 
10. IT-drift på Gefion Gymnasium 

Efter sidste bestyrelsesmøde har rektor og it-ansvarlig pædagogisk leder yderligere undersøgt markedet 
for it-fællesskaber og truffet aftale med IT-Center Fyn om overtagelse af it-driften på Gefion 
Gymnasium, antageligt pr. 1. januar 2012. Beslutningen betyder, at it-personalet skal 
virksomhedsoverdrages til IT-Center Fyn, den lokale it-tekniker på Gefion dog fortsat med ansættelse på 
skolen. På mødet orienterer rektor om beslutningen og det videre forløb. Samarbejdsudvalget har drøftet 
punktet på mødet 6. juni. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
11. Evt. 

 
 
På vegne af bestyrelsesformand Hans Peter Jensen – og med venlig hilsen 
 

 
 
Birgitte Vedersø 


