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Referat af møde i  Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 12. september 2011  
 
Til stede: 
Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) 
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) 
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof 
Skoleleder Axel Bech 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen 
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) 
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant) 
Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant) 
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant) 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Protokolfører: Vicerektor Annegrete Larsen 
Forretningsfører John Ranvild 
 
Afbud fra: 
Politisk chef i DJØF Pia Gjellerup 
 

1. Rundvisning på skolen: Nyrenoverede lokaler og udendørsfaciliteter 
Bestyrelsen beså de nyindrettede lokaler.  
 

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2011 
Referatet blev underskrevet. 
 

3. Meddelelser 
• Status vedrørende skolens pædagogiske arbejde 
Rektor uddelte statistik  vedr. køn og etnicitet, vedr. skolens karaktergennemsnit og vedr. 
fravær hos skolens elever. Bestyrelsen drøftede elevfraværet, samt de typer af sanktioner, 
skolen anvender, herunder anvendelsen af en ny sanktion: fratagelse af retten til at gå til 
eksamen. Emnet ønskes drøftet nærmere på et senere bestyrelsesmøde. 
Rektor orienterede om brobygning til videregående uddannelser: Geovidenskab forsøges 
etableret som studieretningsfag  i samarbejde med GEUS og IGG. 
Internationalisering: Skolen arbejder med etablering af kinesisk områdestudium som 
valgfag, senere som studieretningsfag. 
• Status vedrørende skolens administrative arbejde 
Intet 
 
Bestyrelsesformanden spurgte til rygning på gymnasiet. Rektor svarede, at rygning er tilladt 
uden for bygningen, på gymnasiets område. Et rygeskur er på vej, men har trukket meget ud 
som en del af byggesagen. Skolen sælger ikke cigaretter. Skolen ved ikke, hvor stor en andel 
af eleverne, der ryger. Bestyrelsen drøftede, hvilken pædagogisk indsats skolen kan gøre for 
at begrænse rygningen. Elevrepræsentanterne udtrykte, at det giver stor modstand og uvilje, 
hvis der laves kampagner mod de elever, der ryger. Axel Bech fremførte, at rigtig mange 
elever ryger i grundskolen, de starter typisk i 7. klasse. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte, 
at de har svært ved at acceptere, at rygning er tilladt. Rektor drøfter spørgsmålet med 
rektorkolleger i centrum af København. Eleverne tager spørgsmålet op i elevrådet. 
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Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 9. september 2011 medsendes referatet til 
orientering. 
 

4. Drøftelse af lokalekapacitet og ”ejerlejlighedsmodellen”  
I forlængelse af bestyrelsens hidtidige drøftelser af skolens udvidelsesbehov mht. lokaler og i forlængelse 
af formandens, rektors og forretningsførerens møde med Undervisningsministeriet om mulighederne for 
overtagelse af en større del af bygningskomplekset på Øster Voldgade 10 har skolen udarbejdet fire 
forskellige scenarier (med hhv. 11 spor/33 klasser, 12 spor/36 klasser og 13 spor/39 klasser plus en 
model med 11 spor og yderligere et bygningsafsnit) for et eventuelt køb af en del af bygningen i en 
såkaldt ”ejerlejlighedsmodel”. Scenarierne opregner den mulige købspris under forudsætning af, at 
Universitets- og Bygningsstyrelsen som ejer vil lade Gefion Gymnasium købe vores del under samme 
vilkår, som øvrige gymnasier købte deres bygning på i 2010 (den såkaldte betalingsevnemodel). På mødet 
vil de fire scenarier blive gennemgået.  
 
Forretningsfører John Ranvild gennemgik de fire bilag.  
Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder for bygningskøb, der tegner sig, samt de 
vanskeligheder der er i relation til økonomi, kapacitet, prognoser, villigheder til at sælge hos 
ejeren m.v. Jens Peter Jacobsen, direktøren for UBST, kontaktes vedr. et møde med 
bestyrelsesformanden og rektor. 
 
 

5. Visionsseminar for bestyrelsen efterår 2011 
Afstedkommet af overvejelserne om eventuelt tilkøb af lokalekapacitet lægger formand og rektor op til 
en grundigere drøftelse af skolens fremtidsvision med input fra forskellige interessenter vedr. 
skolestørrelse, profil og fagudbud. Vi foreslår et seminar fra kl. 12 til ca. kl. 20 for bestyrelsen, hele 
skolens ledelse og en udvidet gruppe af medarbejdere (SU) og elever (elevrådsbestyrelse) på f.eks. 
Schäffergården medio november med flg. mulige datoer: 14.11., 16.11., 17.11. 
 
Bestyrelsen besluttede at afholde et visionsseminar d. 14. november kl. 12-20. 
Bestyrelsesformanden og rektor udarbejder et program. 
 

6. Studieretningsudbud 2012  
Skolens udbud af studieretninger skal af hensyn til eleverne i 9. kl. ligger klar på skolens hjemmeside 1. 
december og besluttes endeligt af skolens bestyrelse. Skolens ledelse har udarbejdet et forslag til 
studieretningsudbud under skyldig hensyntagen til skolens bredde og profil, udnyttelse af skolens 
placering i udbuddet af det nye forsøgsfag geovidenskab, adgangskrav til videregående uddannelser og 
elev-søgemønstre. Udbuddet drøftes i samarbejdsudvalget 9. september. 
 
Rektor gennemgik et nyt udkast til studieretningsudbud på nu 14 retninger og begrundede 
udvidelsen med to retninger. Samarbejdsudvalget har tilsluttet sig dette udbud.  
Bestyrelsen drøftede udbuddet, herunder studieretningernes anvendelighed i forhold til 
adgangskravene på de lange, videregående uddannelser, samt deres betydning for skolens profil 
og for mulighederne for at skabe faglig og pædagogisk sammenhæng i klasserne. 
Mikkel Celinder refererede fra orienteringsaftenen, at det relativt brede udbud bliver positivt 
modtaget blandt grundskoleelever. 
Charlotte Rønhof argumenterede for, at vi ikke udbyder retninger, som vi ender med ikke at 
kunne oprette. Det har ikke været tilfældet i år. Meget få elever (ca. 15) har ikke fået deres 
studieretning. 
Flere medlemmer understregede, at der ikke må udbydes retninger, der ikke er adgangsgivende 
til en del af universitetet. Rektor forklarede, at det ikke er tilfældet. Alle retninger er adgangs-
givende til det fakultet, som de ligger indenfor. 
Udbuddet blev godkendt, men der skal ud fra søgetallene etableres så få papegøjeklasser som 
muligt, maksimalt to, og retninger, der til foråret har for lille søgning, skal om muligt fjernes fra 
udbuddet næste år.  
Jens Refslund Poulsen spurgte til, hvorfor det kunstnerisk fag i studieretningerne nu fastlægges 
på forhånd. Rektor forklarede, at der er to muligheder: frit valg for eleven eller bundet til hver 
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klasse. Skolen ønsker binding af ét fag pr. klasse, fordi det muliggør en langt smidigere 
skemalægning.  
 

7. Handleplan 2011-2012 
I lighed med sidste år har skolens ledelse udarbejdet en handleplan for årets arbejde til bestyrelsens 
godkendelse. Handleplanen er en konkretisering af skolens indsatsområder og ligger i forlængelse af de 
drøftelser, der har været i diverse organer på skolen og de strategier om f. eks. internationalisering og 
brobygning, som bestyrelsen blev orienteret om ved sidste møde. Handleplanen danner baggrund for en 
del af rektors resultatlønskontrakt. Handleplanen drøftes i samarbejdsudvalget 9. september. 
 
En ny udgave med små rettelser i forhold til det udsendte materiale blev uddelt. Bilag c mangler 
fortsat pga. sygdom hos skribenten. 
Bestyrelsesformanden ønsker på sigt talmæssigt målbare indikatorer inden for det internationale 
arbejde. 
Gitte Bengtsson finder imponerende mange komponenter i den internationale strategi, men 
påpeger, at strategien måske mister lidt fokus. Dokumentet fremstår ikke så anvendeligt i f.t. at 
profilere skolen og kan i praksis måske også savne fokus for elever og klasser. 
 
I bilag a vedr. brobygning til videregående uddannelsers mangler, at skolen deltager i 
Sciencetalenterne. 
Bestyrelsen ønskede, at der også på brobygningsområdet opstilles lidt mere konkrete mål, fx i 
form af mål for hvilke typer af brobygning til hvilke typer af partnere, der skal opbygges, hvor 
mange aftaler skal indgås, hvor mange elever skal involveres osv. Til punktet om Målgrupper og 
Kommunikation blev det kommenteret, at det vel også er et mål med brobygningen at udbygge 
skolens profil. 
Bestyrelsen tilsluttede sig handleplanen, men opfordrer til at skolen arbejder med at udbygge 
den med mere målbare indikatorer. Handleplanen behandles igen, gerne på næste møde, og 
spørgsmålet om indikatorer kommer også i fokus i f.t. rektors resultatlønskontrakt. 
 
 

8. Økonomistatus pr. 31. august 2011 
Forretningsfører John Ranvild gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2011. 
 
JRA gennemgik de fremsendte bilag. JRA gjorde opmærksom på, at statstilskuddet forfalder 
med 7/12 i foråret og 5/12 i efteråret, hvorfor skolens likviditet mindskes i efteråret. 
Resultatet for 2011 vil blive påvirket af skolens hensættelser til overtid. Disse er ikke beregnet 
endnu, fordi skolens lokalaftalen kun lige er ved at blive færdigforhandlet, hvorefter de endelige 
timetal for en række opgaver kan indføres hos den enkelte lærer. 
Forretningsfører og rektor er sikre på, at der vil være tale om mindre overtid end i 2010-2011, 
da der timemæssigt er planlagt langt mere præcist i dette skoleår. Det øgede antal ansatte 
betyder, at meget få lærere vil ende med overtid i noget væsentligt omfang. 
Ombygningen, der har kostet ca. 1 mio. kr., er anført under anlæg. Den afskrives over 10 år. 
På s. 2 af Balancebilaget ses en opgørelse af klassekvotienterne på årgangene. Den samlede 
klassekvotient er tilfredsstillende. Gitte Bengtsson efterlyste en kolonne, der viser restbudgettet 
sammenlignet med den resterende andel af finansåret. John Ranvild vil tilføje en sådan kolonne 
fremover. 
 

9. Budgetoverslag 2012 og prioritering af investeringer 
Forretningsfører John Ranvild gennemgår første udkast til budget 2012 som baggrund for bestyrelsens 
indledende drøftelse af, hvor og hvordan skolen skal prioritere sine ressourcer. 
 
Udkast til budget 2012 blev gennemgået af forretningsfører John Ranvild. Da overtidsbereg-
ningen som ovenfor omtalt mangler, vil driftsresultatet blive begrænset noget i det endelige 
budget.. Skolens indsatsområder er prioriteret i budgettet.  Der vil være mulighed for at foretage 
dispositioner i forhold til et overskud udover den ca. 1 mio. kr., som bestyrelsen ønsker at det 
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årlige driftsresultat skal være. Dette kan medtænkes, når bestyrelsen får lagt en langtidsplan for 
udvikling af gymnasiet.  
Budgetudkastet færdiggøres til bestyrelsens møde i december.  
Jonas Ingstrup udbad sig en mindre forøgelse af budgettet til elevrådet. Det tilsluttede 
bestyrelsen sig; elevrådet blev bevilget i alt 30.000 kr. Elevrådet blev bedt om at give en 
redegørelse for sit arbejde på næste møde. 
 
 

10. Rektors resultatlønskontrakt 2011-2012 
Fra Undervisningsministeriet er der endnu ikke kommet retningslinjer for indgåelse af kontrakter for 
skoleåret 2011-2012. Rektor og bestyrelsesformand har derfor drøftet en kontrakt bygget på 
forudsætningerne fra det foregående år og på den handleplan, som forelægges bestyrelsen under punkt 7.   
 
Kontrakten for 2010-2011 blev afsluttet i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning før 
sommer. 
Den nye kontrakt har samme indsatsområde vedr. fravær og frafald (område 1). Område 2 er 
nyt. Område 3 og 4 er videreført. Område 5 svarer afspejler bestyrelsens ønsker om målbare 
indikatorer for effektiv institutionsdrift. 
Bestyrelsen tilslutter sig, at formanden forhandler på grundlag af det forelagte udkast og indgår 
kontrakt med rektor sidst i september. Eventuelle yderligere kommentarer til udkastet skal 
derfor indgives til bestyrelsesformanden inden for de næste par uger. 

 
Gitte Bengtsson ønsker en drøftelse af emnet forældrekontakt på et kommende møde. 

 
 

11. Evt. 
Intet. 
Mødedatoer: Næste møde er d. 6.12. kl. 16-21 Der er afbud fra Kim Christensen. 
Næste møde igen er d. 26.3.2012. 
 

Referent: Annegrete Larsen 
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