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Referat af møde 1 i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 23. september 2010 
 
Til stede: 
Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) 
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) 
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof 
Politisk chef i DJØF Privat Pia Gjellerup 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen 
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) fra punkt 9. 
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant) 
Gymnasieelev Marcus Turunen (elevrepræsentant) 
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant) 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Protokolfører: Vicerektor Annegrete Larsen 
Forretningsfører John Ranvild til stede under punkt 4, 5 og 6. 
 
Afbud fra: Skoleleder Axel Bech 
 
1. Rundvisning på det nyrenoverede Gefion Gymnasium og orientering om status på 

byggesagen 
Rektor og vicerektor viste rundt. Underetagen færdiggøres til efterårsferien. De øvrige etager er 
færdige bortset fra mindre mangler, der også forventes færdige til efterårsferien. 
 

2. Underskrivelse af referat fra mødet i interimbestyrelsen den 7. juni 2010 
Referatet blev underskrevet. 

 
3. Meddelelser 

Oversigt over bestyrelsens sammensætning blev omdelt. 
Referat af samarbejdsudvalgsmødet 20.september 2010 afventer godkendelse af næstformanden. 
Udsendes til medlemmerne sammen med referatet. 
 
Orientering om skolestart:  
Den er foregået i flere tempi: ledelse og administration i starten af august, lærerne d. 19.8. og 
eleverne d. 26.8. (1.g) og d. 30.8. (2.g og 3.g).  
 
Status vedr. skolens pædagogiske arbejde:  
Undervisningen er kommet i gang, men har været præget af indflytning og manglende IT. Der er 
blevet udvist stor overbærenhed i forhold til disse vanskeligheder og i forhold til det store 
arbejdspres, der har været på alle. 1.g er kommet godt fra start, blandt andet med et 
undervisningsforløb om demokrati tilrettelagt af samfundsfagslærerne inklusive en konference med 
deltagelse udefra.  Alle skolens elever har desuden haft et fællesarrangement med udviklingsminister 
Søren Pind. 
 
Status vedr. skolens administrative arbejde:  
Mange nye arbejdsgange og rutiner skal fastlægges, samtidig med at også administrationen har 
tekniske vanskeligheder med IT, herunder manglende IP-telefoni.  
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4. Økonomistatus pr. 31. august 2010 

John Ranvild gennemgik hovedtrækkene i regnskabet pr. 31.august 2010.  
Regnskabet udviser p.t. et stort overskud, hvilket skyldes, at skolen har modtaget fusionstilskud på 5 
mio. kr., samtidig med at skolen endnu ikke har betalt husleje til Universitets- og Bygningsstyrelsen. 
Reelt forventes et driftsresultat på ca. 1. mio. kr. i overskud. 
Den negative egenkapital fra de to gamle skoler er overført, hvorfor Gefion Gymnasium starter med 
en stor negativ egenkapital. Nogle års driftsoverskud vil kunne afhjælpe dette.  
Bestyrelsen drøftede de vanskeligheder stx møder i form af medieopmærksomheden om overskud 
på stx. Disse overskud skyldes blandt andet bestræbelserne på at oparbejde en vis egenkapital, så 
skolerne får et økonomisk råderum, der kan matche erhvervsskolerne store egenkapitaler. Dette er 
ikke et budskab, der er nemt at sælge i offentligheden. 
 
Bestyrelsen spurgte til skolens timestyring, herunder situationen vedr. overtidsbetaling. 
Overtid fra sidste år er udbetalt. Skolen har frem til august haft udgifter til to ledelser. Dette skoleårs 
timestyring er præget af, at det har været vanskeligt at lægge fag- og timefordeling for de to 
fusionerende skoler. I de første skoleår efter fusionen vil gevinsten ved fusionen ikke kunne mærkes 
fuldt ud, fordi 2.g og 3.g i år, og 3.g i næste skoleår, stadig er klasser fra de gamle skoler. Skolen får – 
blandt andet derfor – dobbelt grundtilskud i fire år (2010-2013). Der er dog allerede i år fordele i 
form af en generelt stigende klassekvotient samt fælles valghold i 2.g og 3.g. Skolens ledelse har 
meget stærkt fokus på timestyring. 
 
Det særlige fusionstilskud på 5 mio. kr. kan dække hovedparten af de aktuelle fusionsudgifter, men 
skolen forventer selv at skulle bidrage med ca. 1,2 mio. kr. i dette finansår. 
 
Orienteringen om regnskab og om fusionsøkonomien blev taget til efterretning. 

 
5. Orientering om Finanslovsforslag 2011 og konsekvenser for gymnasiesektoren generelt og 

for Gefion Gymnasium specifikt 
På mødet orienterede rektor om forslaget til finanslov, der indebærer flere besparelser end de 
allerede planlagte. Besparelserne indebærer en reduktion af budgettet for Gefion Gymnasium på ca. 
1½ mio. kr. for næste finansår, eller 1600 kr. pr. elev. 
Besparelserne er planlagt til at blive endnu større på længere sigt, specielt i 2014, hvor en 
”omstillingsreserve” vil indebære besparelser på 145 mio. kr. – måske primært på stx ifølge 
ministeren. 
Det vil være en tilbagevendende drøftelse i bestyrelsen, hvorledes skolen skal finde disse besparelser.  
Klassekvotienten blev drøftet. Der er valgt en indretning af gymnasiet, der ikke muliggør en meget 
større klassekvotient end den eksisterende i 1.g, og bestyrelsen har heller intet ønske om at øge den 
væsentligt, men der må så arbejdes på andre besparelsesmuligheder. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
6. Udkast til budget 2011 

Administrationen har udarbejdet et første udkast til budget 2011, hvori indgår de reduktioner på 
taxameteret, som FFL11 lægger op til, og for overslagsårene frem til og med 2014.  
År 2014 er første år med normal driftsøkonomi for Gefion Gymnasium, idet det dobbelte 
grundtilskud ophører med udgangen af 2013. Desuden vil den ekstra 1.g klasse, der er optaget i år, 
være færdig. 
Budgettallene er foreløbige i den forstand, at der ikke af bestyrelse og ledelse er foretaget nogle 
allokeringer af midler til fx indsatsområder. Dette sker for 2011s vedkommende på bestyrelsens 
næste møde i december. 
Budgettet indregner en femårig afskrivning af fusionstilskuddet på fem mio. kr.  
Budgettet forudsætter en mindre rationaliseringsgevinst i forhold til administration og ledelse, 
herunder køb af serviceydelser til fx lønsystem, licenser, bortfald af rådighedsløn m.v. 
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Bestyrelsen spurgte til elevprognosen. Elevfrafaldet er et skøn, baseret på landsdækkende tal for 
frafald, samt på de to gamle skolers hidtidige frafald, idet Metropolitanskolens frafald har ligget 
højere og Østre Borgerdyd Gymnasiums frafald lavere end det anslåede. Eleverne tælles to gange 
årligt. 
Bestyrelsen udbad sig løbende orientering om udviklingen i elevtallet og tog i øvrigt budgettet til 
efterretning. 

 
7. Studieretningsudbud 2011 

Skolens udkast til studieretningsudbud indebærer et udbud af 14 forskellige retninger. 
Heraf er der to nye: en retning med informationsteknologi og en retning med geofysik, der kun 
udbydes på de anførte betingelser, herunder at der eksisterer en forsøgslæreplan for geofysik.  
Bestyrelsen var tilfreds med de to nye tilbud og drøftede derudover muligheden for at få søgning til 
retningen med tre sprog. Bestyrelsen opfordrede til en særlig indsats for markedsføring heraf. Det vil 
skolen gøre, men rektor gjorde opmærksom på, at det er særdeles vanskeligt at rekruttere til sprog, 
blandt andet fordi ingen studier har særlige adgangskrav vedr. sprog. Men skolen kan overveje 
særlige prioriteringer i forbindelse med den internationale profil, fx etablering af områdestudier og 
evt. ekstra studieture med fokus på sprogundervisning. 

 
 Bestyrelsen godkendte studieretningsudbuddet med de anførte bemærkninger. 
 Bestyrelsen opfordrede til inddragelse af elever i udformningen af tekster om studieretningerne – 

tekster som bestyrelsen ønsker at se på mødet i december. 
 
8. Idéoplæg til handleplan for 2010-2011 

Rektor forelagde et idékatalog til handleplan for det nuværende skoleår.  
Idékataloget har skolens værdigrundlag som udgangspunkt og konkretiserer de tre områder for 
kompetenceudvikling (Studiekompetence, Interkulturel kompetence og Demokratisk kompetence) i 
en række punkter. 
Bestyrelsen havde en række kommentarer: 
Demokratisk kompetence er måske særligt vigtigt set i lyset af opbygningen af et skoledemokrati på 
den nye skole. I forlængelse heraf nikkede bestyrelsen til et budget for elevrådsarbejdet, som 
bestyrelsesmedlem og elevrådsformand Marcus Turunen forelagde. Rektor orienterede om, at skolen 
er vært for en national konference om elevdemokrati først i november. Skolens arbejde med fester, 
caféer og andre elevarrangementer er i gang med pædagogisk leder Mikkel Thrane Lassen som 
ansvarlig, samt med en lærer som koordinator. De to gamle skolers forskellige traditioner er ikke 
glemt, idet der arbejdes med at give de traditioner, som elever og personale ønsker videreført, deres 
form i Gefions regi. 
Arbejdet med at få de to lærerkollegier til at smelte sammen skal også prioriteres. Rektor nævnte, at 
skolen netop har søgt eksterne midler hertil. 
Bestyrelsesformanden efterlyste en større vægt på arbejdet med den internationale dimension, måske 
især i relation til europæisk samarbejde, idet der her er støttemuligheder via EU og Styrelsen for 
International Uddannelse. 

 
9. Indvielse af skolen 5. november 2010 
 Gefion Gymnasiums indvielse er fastlagt til fredag d. 5. november 2010 kl. 14:00 med officiel 

deltagelse af undervisningsminister Tina Nedergaard. 
 Rektor forelagde udkastet til program. 
 Bestyrelsen ønskede tilføjet et punkt, hvor eleverne får ordet.  
 Skolens ledelse blev opfordret til at overveje, om 5. november bliver skolens officielle fødselsdag.  
 Bestyrelsen forelægges forslag til fødselsdagsdato på et senere tidspunkt. 
 
10. Rektors resultatlønskontrakt 

Bestyrelsen fik uddelt ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt retningslinjer herfor” á 
17. juni 2010, idet der ved en fejl var udsendt et forkert bilag. Det i teksten omtalte bilag om 
studieparathed udsendes sammen med mødereferatet. Desuden blev rektors oversigt over mulige 
indsatsområder i resultatslønskon-trakten uddelt. 
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Tre områder er obligatoriske: 
 A1 Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcen 
 A2 Mindre fravær – mindre frafald 
 B1 Studieparathed 
 

Bestyrelsen pegede på følgende indsatsområder ud over de tre obligatoriske : 
 C5 Synlig ledelse og forankring af institutionens formål 
 C7 Effektivisering af økonomisk og administrativ drift 
 

idet disse punkter blev vurderet til at udtrykke det helt centrale etableringsgrundlag for det nye   
gymnasium. 
Hvorvidt der skal indgå endnu et indsatsområde overlades til yderligere forhandling mellem 
bestyrelsesformanden og rektor. Hvorledes de valgte indsatsområder måles, afklares ligeledes 
mellem formand og rektor. 
Rammen blev fastlagt til 120.000 kr., uden at dette behøver at skabe præcedens for de kommende 
års resultatlønskontrakt. 
Bestyrelsen forelægges resultatslønskontrakten til endelig godkendelse i december. 
Rektor bemyndiges til at forhandle resultatløn i forhold til den øvrige ledelse. 

 
11. Årets arbejde i bestyrelsen 

Rektors forslag til årsplan og mødedatoer blev godkendt, idet mødet i marts 2011 dog blev flyttet til 
d. 23. marts.  
Skolen har dimission lørdag d. 25. juni 2011. 
Årsplanen skal udbygges med efterår 2011 til næste møde. 

 
12. Evt. 

Bestyrelsen vil gerne have tilsendt en revideret adresseliste med mailadresser og telefonnumre på alle 
medlemmer samt rektor og vicerektor. 

 
Annegrete Larsen 

 

http://www.metropolitanskolen.dk/

