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Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 19. marts 2014 

Til stede 
Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) 
Skoleleder Axel Bech 
Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup 
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) 
Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant) 
Gymnasieelev Kirstine Gräs Bukhave (elevrepræsentant) 
Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant) 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard 
Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild 
Afbud: 
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) 
Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen 
 

1. Årsrapport 2013 
Skolens revisor deltog i behandlingen af dette punkt. 
Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab 
for 2013, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma KPMG.  
Skolen ender med et samlet overskud på 2,1 mil. kr. Overskuddet er lidt større end budgetteret, hvilket 
skyldes, at ca. 800 t. kr. i relation til ombygningen af Delta-fløjen ikke må straksafskrives. I resultatet 
indgår desuden de ekstra udgifter til leje af pavilloner som følge af det forsinkede byggeri. 
Revisor bemærkede, at det planlagte mindre underskud i 2014 ikke er bekymrende set i lyset af den 
økonomiske udvikling på skolen i øvrigt og i lyset bestyrelsens strategiske overvejelser i forbindelse med 
budgetteringen af underskuddet. 
Skolens egenkapital er med udgangen af 2013 på 6,8 mil. kr. mod et minus på 8,7 mil. kr. ved skolens 
start i 2010. Grundet udgifterne til ombygningen af Delta-fløjen er der desuden sket et forventet fald i 
skolens likviditet, uden at det på nogen måde er kritisk.  
Martin Wildenschild spurgte til hensættelserne til skyldig overtid/merarbejde, som i regnskabet for 2013 
udgør 319 t. kr. mod 1254 t. kr. i 2012. Rektor svarede, at faldet skyldes den nye overenskomst, hvor 
udgangspunktet er, at lærerne arbejdstid ikke er planlagt med merarbejde. Merarbejde kan dog næppe 
helt undgås, og det afsatte beløb er således et skøn baseret på ledelsens forventninger til udbetaling af 
merarbejde ved skoleårets afslutning. 
Rektor bemærkede i øvrigt, at besparelsen på merarbejdet var en del af de besparelser, som skoles ledelse 
skønnede, kunne findes i forbindelse med finansieringen af lærernes lønstigninger som følge af OK13. 
 
Revisor konkluderede afslutningsvis, at revisionen ikke har nogle kritiske bemærkninger og derfor kan 
tilslutte sig den regnskabsmæssige behandling med en blank påtegning. Revisor bemærkede i øvrigt, at 
der er en god økonomistyring på skolen og et godt samarbejde mellem administration og revision. 
Derefter gennemgik revisor revisionsprotokollatet og kunne konkludere, at revisionen kunne påtegne 
protokollatet uden forbehold.  
Bestyrelsen godkendte og underskrev derefter årsrapporten og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen 
udtrykte stor tilfredshed med skolens økonomistyring. 
 
Vicerektor Jakob Stubgaard signerer den elektroniske indberetning digitalt, således at der er adskillelse 
mellem den indtastende medarbejder og den af bestyrelsen bemyndigede signerende medarbejder. Dette 
skal ske senest den 1. april 2014.   
 
Afslutningsvis blev det besluttet, at en eventuel indberetning af den kønsmæssige sammensætning af 
bestyrelse og ledelse indsendes til ligestillingsministeriet så hurtigt som muligt. 
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Rektor har efter mødet nærlæst bestemmelserne, og her viser det sig, at institutioner, der – som Gefion – 
opfylder kravene på ethvert niveau, ikke skal orientere herom. 
 

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. december 2013  
Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet. 
 

3. Meddelelser 
Rektor gjorde rede for, at der den 17. marts blev afholdt en aften for interesserede mentorer på  
lærerværelset. Der var mødt 17 personer frem (lærere, pensionerede lærere, bekendte af ansatte osv.),  
hvilket p.t. overstiger antallet af elever med behov for en mentor. 
Det er studievejledningen, der henviser en elev til en mentor, og der er opmærksomhed på, at elever med  
behov for en mentor ikke altid selv henvender sig. 
Elevrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at elevrådet er i gang med en kampagne, der dels gør  
opmærksom på tilbuddet og dels skal italesætte, at det er i orden at ønske en mentor. 
Afslutningsvis fortalte rektor, at Susanne Rydahl Torp, som er den af skolens studievejledere, der hidtil  
har været ansvarlig for mentorkorpset, har fået job i Undervisningsministeriet som læringskonsulent  
foreløbig for en toårig periode. 
 
Rektor inviterede bestyrelsen til indvielse af Deltafløjen d. 28. marts 
Rektor gjorde bestyrelsen opmærksom på et brev fra Undervisningsministeriet til bestyrelser vedr. 
opfølgning på evaluering af kommunalreformen. 

 
Vicerektor uddelte et bilag med resultatet af årets studieretningsprojekter for 3.g. Der er tale om en lille  
fremgang i forhold til året før, så det samlede resultat nu ligger på 7,2, svarende til landsgennemsnittet i  
2012. 
Vicerektor uddelte et referat fra SU-mødet den 3. marts 2014. I forhold til det foreløbige referat, der blev 
udsendt sammen med dagsorden, er der foretaget nogle mindre rettelser i afsnittet om drøftelserne af  
lærernes arbejdstid. Drøftelsen om lærernes arbejdstid havde været en sober, men skarp 
meningsudveksling, hvilket også fremgår af referatet fra mødet. 
 
Afslutningsvis orienterede formanden om, at Gymnasiernes Bestyrelsesforening holder generalforsamling  
den 31. marts på Gefion Gymnasium. Formanden opstiller til foreningens bestyrelse. 

 
4. Søgetal 2014 

Rektor og vicerektor orienterede om søgetallene til skolen og til de øvrige gymnasier i Region 
Hovedstaden ved ansøgningsfristens udløb 15. marts. Gefion har fået et flot søgetal i år på i alt 546 elever 
(inkl. elever til optagelsesprøve), hvilket er en lille fremgang siden sidste år. Dette skal sammenlignes med 
det generelle mønster, der tilsyneladende viser en tilbagegang i søgetallet til stx. 
Vicerektor uddelte desuden et bilag, der viste, hvorledes klassedannelsen forventes at være på baggrund 
af elevsøgningen. Konsekvenserne af den nye måde at optage elever på ser ud til at være relativt 
begrænsede i relation til klassedannelsen, hvilket formentlig skyldes skolens størrelse. Der kommer en 
ekstra halv klasse med studieretningen engelsk A, samfundsfag B, filosofi B, og så oprettes den nye 
studieretning med fysik A. Til gengæld oprettes ikke en studieretningsklasse med musik A. 
Studieretningen ville heller ikke være blevet oprettet, selv om optagepraksis havde været som ved sidste 
års optag. 
Det formodes, at 15-20 elever ikke vil få deres første prioritetsønske om studieretning opfyldt, og der vil 
derfor forventeligt blive et større pres på ønsket om skifte af studieretning. Skolen vil derfor invitere alle 
nyoptagne 1.g elever og deres forældre til et møde inden sommerferien for at forklare om elevoptag, 
klassedannelse og mulighed for at få sine fagønsker opfyldt via valgfag. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

5. Budget 2014 
På bestyrelsesmødet i december vedtog bestyrelsen et budget for 2014 med den tilføjelse, at der skulle 
indarbejdes et par mindre justeringer, f.eks. vedr. oprettelse af rektors omstillingspulje. Det reviderede 
budget blev efterfølgende udsendt til bestyrelsen, og blev forelagt på mødet til endelig godkendelse. 
Forretningsfører John Ranvild gjorde i den forbindelse opmærksom på, at elevprognosen ikke helt 
holder, idet elevtallet pga. frafald i især 3.g lige nu ligger 4 elever under det forventede. 
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John Ranvild gjorde endvidere opmærksom på, at bestyrelsen, når købet af bygningen er gået igennem, 
bør drøfte om den vil ansøge om, at værdien af bygningen skal opskrives, for på den måde at få 
afskrivningen på bygningen til at svare til afdraget på det realkreditlån, der skal optages. 
 
Bestyrelsen godkendte budget 2014 med de indarbejdede ændringer og besluttede desuden, at en eventuel 
drøftelse af opskrivning af bygningens værdi afventer købet. 
 

6. Aktuel økonomistatus pr. 28. februar 2014 
Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 28. februar 2014. Der er p.t. ikke ændrede 
forudsætninger ift. budgettet, hvorfor det estimerede årsresultat ikke er beregnet på baggrund af de to 
første måneder, men er identisk med budgettets. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
7. Status på byggesagen 

Forretningsfører John Ranvild orienterede kort om regnskabet for ombygningen. Deltafløjen er nu helt 
færdig (entreprenøren færdiggør de sidste reparationer i denne uge), og byggeregnskabet kan med enkelte 
små hængepartier gøres op. Overskridelsen på budgettet på ca. 800 t. kr. skal afskrives over 20 år (jf. 
punkt 1 om årsregnskabet). 
Rektor bemærkede afslutningsvis, at skolens byggesagsrådgiver har været rigtig god og alle pengene værd. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

8. Status på bygningskøbet 
Rektor gjorde rede for status på bygningskøbet. Undervisningsministeriet gennemfører i øjeblikket 
forhandlinger med Finansministeriet vedr. aktstykket om Gefions køb af egne bygninger. Der er fra 
BYGSTs side endnu et uafklaret forhold vedr. nedlæggelse af en tidligere lejlighed på matriklen, hvilket er 
en forudsætning for bygningskompleksets opdeling i en ejerlejlighedsmodel. Skolen er i tæt kontakt med 
såvel Undervisningsministeriet som BYGST om sagen, idet rektor dog bemærkede, at Charlotte Tang fra 
Undervisningsministeriet er overgået til en anden afdeling og derfor ikke længere varetager sagen længere. 
Forhandlinger med realkreditinstitutter er påbegyndt, og bestyrelsens arbejdsgruppe om samme har været 
samlet, men afventer nu en udmelding fra Undervisningsministeriet om endelig købspris 
 
Jakob Hermann spurgte til, hvad der sker, hvis handlen ikke går i orden i 2014. Rektor svarede, at det 
stadig er planen, at skolen skal købe bygningen i 2014 (formentlig omkring sommerferien med 
tilbagevirkende kraft). I 2013 trådte ministeriet til med hjælp, da købet ikke nåede at gå igennem, og det 
må forventes, at de gør det samme i 2014, hvis købet mod forventning ikke falder på plads. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

9. Opfølgning på visionsdag: Fokus på styrkelse af elevmotivation 
Som opfølgning på bestyrelsens visionsdag i oktober 2013 blev det efter elevønske besluttet at sætte ind 
med initiativer, der kan styrke elevernes motivation. Alle 2g-klasser har derfor i januar haft besøg af to 
unge oplægsholdere fra http://motivaction.dk, som også med succes besøgte elevrådet på hytteturen i 
efteråret 2013. De to oplægsholdere holdt, med udgangspunkt i deres eget liv, oplæg om dét at skulle 
træffe valg om fx videregående uddannelser og om, hvordan man kan bevare og styrke motivationen.  
Forløbet blev afrundet med en evalueringsrapport udarbejdet af MotivAction, som viste, at eleverne var 
glade for oplæggene. Dette blev bakket op af elevrepræsentanterne, der dog også efterlyste en evaluering 
af den langsigtede virkning af oplægget. De opfordrede endvidere til, at vejlederen fra studievalg kobles 
på projektet, da hun vil kunne kvalificere det med sin omfattende viden om muligheden for videregående 
uddannelse. Dette blev bakket op af rektor. 
Martin Wildenschild gjorde opmærksom på, at en række lærere i skolens pædagogiske laboratorium (et 
initiativ søsat af ledelsen i januar) også er i gang med at arbejde med, hvordan motivationen kan øges i 
elevgruppen. 
Rektor fortalte afslutningsvis, at der er planlagt et seminar for alle lærere den 7. og 8. august, hvor temaet 
er relationer i klasserummet og motivation hos eleverne. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

10. Aktuel debat om ungdomsuddannelserne 
Den politiske debat om ungdomsuddannelserne er i øjeblikket intens. Søgningen til det almene 
gymnasium (hvor p.t. 40 % af en ungdomsårgang går) kritiseres, og den vigende søgning til 
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erhvervsuddannelserne er den direkte årsag til den nyligt vedtagne EUD-reform. Et overblik over, 
hvordan situationen ville se ud på Gefion Gymnasium ved optagelseskrav på hhv. 2, 4 og 7 i gennemsnit 
i fagene dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve, viser følgende: Et karaktergennemsnitsnit på 
mindst 02 ville ikke berøre nogen af Gefions elever i 2013-optaget. Et karaktergennemsnit på mindst 4 
ville berøre ca. 17-18 elever ud af de 400, vi optog. Endelig ville 47 % af vores elever i 2013-optaget ikke 
være blevet optaget med et adgangskrav på mindst 7 i gennemsnit, svarende til ca. 190 elever. De 47 % er 
fra et notat, som Undervisningsministeriet har udarbejdet i forbindelse med forhandlingerne om 
erhvervsskolereformen. Spørgsmålet om adgangskrav til gymnasiet er foreløbigt udskudt til debat i 
gymnasieforligskredsen i april sammen med en drøftelse af uddannelsesparathedsvurderingen. 
På mødet drøftede bestyrelsen emnet med udgangspunkt i Gefions egne tal. 
Den generelle opfattelse var, at det kan være gavnligt for elevernes motivation at opstille mål, som de skal 
opfylde for at komme i gymnasiet. Omvendt var det også opfattelsen, at for rigide krav i form af et fast 
karakterkrav vil kunne risikere at ramme kønsmæssigt og socialt skævt og derved forstærke fx den 
negative sociale arv. Og det er også vigtigt at huske, at gymnasiet er en af de store bidragydere til at 
opfylde regeringens egen 95% målsætning, blandt andet via et markant mindre frafald end på andre 
ungdomsuddannelser. 
Der var desuden fokus på, at når eleverne så er i gymnasiet, så er det vigtigt at fastholde motivationen hos 
alle elever, også de dygtigste, og at signalere, at vi forventer, at eleverne er motiverede. 
 
Afslutningsvis drøftede bestyrelsen kort de nye optagelsesregler. Reglerne er blevet præciseret for at 
undgå suboptimering på skolerne, fordi der er et økonomisk incitament til at optage elever, der ikke i så 
høj grad falder fra. Fordelingsudvalget vil efter elevoptaget i år vurdere, om der er områder, der risikerer 
at blive ramt hårdt, fordi der ikke er noget naturligt ’nærmeste gymnasium’. 
 

11. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2014 
Bestyrelsens eksterne medlemmer skal nyudpeges pr. 1. maj 2014. Indtil videre er formanden genudpeget 
af Danske Universiteter, men der mangler stadig at blive udpeget en repræsentant fra Københavns 
Kommune med viden om grundskolesektoren og en repræsentant fra Borgerrepræsentationen. 
Nå de to sidste repræsentanter er udpeget vil de, sammen med formanden, elevrepræsentanten med 
stemmeret og lærerrepræsentanten med stemmeret, kunne udpege de tre selvsupplerede medlemmer. De 
tre nuværende selvsupplerede medlemmer er alle villige til genudpegning. 
Formanden indstillede, at de fem udpegede medlemmer mødes et kvarter før ved det næste ordinære 
bestyrelsesmøde i juni og dér formelt udpeger de tre selvsupplerede medlemmer. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig formandens indstilling. 
 

12. Mødedatoer 2015 
For at sikre kalenderfriholdelsen bedst muligt har rektor udarbejdet forslag til mødedatoer i 2015. 
Bestyrelsen tilsluttede sig datoerne, som dermed er 

• Torsdag d. 19. marts kl. 16:00 – 19:00 
• Onsdag d. 10. juni kl. 16:00 – 19:00 
• Mandag d. 7. september kl. 16:00 – 19:00 
• Tirsdag d. 1. december kl. 16:00 – 19:00 

 
13. Næste møde 

Da næstformanden er forhindret ved den oprindeligt planlagte mødedato d. 12. juni 2014 (der falder 
sammen med Folkemødet på Bornholm), blev bestyrelsen enige om, at næste møde flyttes til tirsdag d. 
10. juni kl. 16-19 
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14. Evt. 
Kirstine Gräs Bukhave orienterede om elevrådets og fællesudvalgets arbejde med at finde nogle 
fornuftige rammer for brugen af Green Room. Det er opfattelsen, at det primært er en lille gruppe elever 
og enkeltsager, der har givet anledning til uro og debat. 
 
Afslutningsvis takkede formanden Aksel Bech og Kim Christensen for spændende samarbejde og for 
deres indsats i bestyrelsen for både Gefion Gymnasium og for hhv. Østre Borgerdyd og 
Metropolitanskolen. 

 
 
Referent: Jakob Stubgaard 
Næste ordinære møde er (jf. dagsordens punkt 13) tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 16:00-19:00 med efterfølgende 
middag. 
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