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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. december 
 

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøderne 10. september og 25. oktober 2012  
Referaterne blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Meddelelser 
- Formanden meddelte, at professor Lene Lange, Sektion for bæredygtig bioteknologi, AAU 

København, indtræder i skolens bestyrelse fra 1. januar. 
- Formanden meddelte desuden, at regnskabsinstruksen er næsten færdig, og den forventes at blive 

underskrevet af formandsskabet inden årsskiftet. 
- Endelig orienterede formanden om, at rektors resultatkontrakt er udarbejdet og underskrevet. I 

kontrakten henvises til handleplanerne for skolens indsatsområder jf. dagsordenens punkt 3. 
- Rektor orienterede om, at Gefion har haft en række positive historier i pressen den seneste tid. Det 

drejer sig om et indslag i TV Lorry i forbindelse med et arrangement på Gefion ved det amerikanske 
præsidentvalg og en artikel om elevdemokrati på Gefion på DGS’ hjemmeside. Desuden omdelte 
rektor en artikel fra ”Gymnasieskolen” vedr. det store sprogprojekt, som skolen medvirker til i dette 
skoleår, og formanden refererede til et interview med Mikkel Celinder i TV-2 om Gefions deltagelse 
i Operations Dagsværk 

- Rektor meddelte, at skolens personalepolitik er stort set færdig. Den rundsendes med referatet til 
bestyrelsens orientering. Det eneste, der mangler, er en lønpolitik for det tekniske og administrative 
personale. s 

- Rektor meddelte derefter, at det ikke har været muligt at fremskaffe tilbud på en 
bestyrelsesansvarsforsikring, og ifølge rektorforeningen er der p.t. ingen skoler, der ønsker at tegne 
én. 
Formanden konkluderede på den baggrund, at bestyrelsen i øjeblikket ikke har mulighed eller behov 
for at tegne en ansvarsforsikring, og der arbejders derfor ikke videre med dette. Opslagsbogen 
”Bestyrelsens ansvar og opgaver” af Erik Werlauf blev uddelt og vil fremover blive udleveret til nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

- Rektor gjorde dernæst rede for, at der har været et ønske fra enkelte elever om, at skolen stiller et 
bederum til rådighed, hvilket skolen har afvist. Religion er en privat sag, som ikke skal blandes 
sammen med uddannelse. Gefion har valgt at have fokus på det, der samler, frem for det der 
adskiller os. Bestyrelsen tilkendegav deres opbakning.  

- Afslutningsvis orienterede rektor bestyrelsen om to elevsager. 
- En oversigt over udbetalt honorar til bestyrelsen samt referat af møde i Samarbejdsudvalget den 29. 

november 2012 blev uddelt. 
- Nyt om bygningskøb. Blev udskudt til punkt 5 

3. Handleplan for skolens indsatsområder 
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Skolens tre indsatsområder internationalisering, brobygning til videregående uddannelser og 
elevdemokrati udspringer af skolens værdigrundlag videnskab – partnerskab – fællesskab. For hvert af de tre 
områder laver skolen hvert år handleplaner med konkrete initiativer til at bringe indsatsområdet videre. 
Disse tre handleplaner indgår også i rektors resultatkontrakt. 
Handleplanerne er drøftet i Pædagogisk Råd 27.11. og i Samarbejdsudvalget 29.11, hvor de er blevet 
taget til efterretning. Samarbejdsudvalget bemærkede dog, at det er ønskeligt med en større ensartning i 
bilagenes udformning, inklusive en hensigtserklæring om, at bilagene skal være i oversigtsform og max 
fylde 1 A4 side. 
Bestyrelsen tog handleplanerne til efterretning med den tilføjelse, at eventuel deltagelse i de faglige 
olympiadekonkurrencer kunne tilføjes handleplanen for brobygning. Bestyrelsen bakker i øvrigt op om 
samarbejdsudvalgets anbefaling om ensartethed i handleplanerne.  
 

4. Status på elevrådets arbejde  
Elevrepræsentanterne orienterede om elevrådets nye konstituering med nyt formandskab og ny 
bestyrelse. Desuden orienterede elevrepræsentanterne om en række af de resultater, elevrådet har opnået 
gennem det seneste år: Et loft på max 10 elevtimer (skriftligt arbejde) om ugen (med visse muligheder 
for afvigelser), bedre mulighed for at få materiale på hjemmesiden, afholdelse af en udvalgscafé, hvor 
samtlige elevudvalg var repræsenteret, afholdelse af hyttetur, deltagelse i udarbejdelsen af en ny 
alkoholpolitik og opstart af åbne debat- og inspirationsmøder mellem elevråd og resten af skolen.  
 
Elevrådet har desuden besluttet at vælge ét nyt bestyrelsesmedlem hvert halve år for at sikre en 
kontinuitet i elevernes arbejde i bestyrelsen. Det betyder, at Sofie Svolgaard Berglykke den 1. januar 2013 
afløses i bestyrelsen af Abelone Rio-Hattesen fra 2p. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og formanden kvitterede for elevrådets arbejde, der vidner 
om et levende elevdemokrati på Gefion Gymnasium. 
 

5. Kapacitetsfastsættelse 2013 
Rektor redegjorde for, at skolen siden udarbejdelsen af dagsorden er blevet informeret om, at MBU 
formentlig vil beregne skolens købspris ud fra en kapacitet på 42 gymnasieklasser (svarende til 14 spor). 
Dette begrundes i kvadratmeterantallet, og det betyder i givet fald, at skolen vil have udgifter (til 
realkreditlån) til drift af bygningerne svarende til et bygningstaksameter baseret på 42 gymnasieklasser. 
Forskellen på de 39 klasser, som Gefions kapacitet er fastlagt til i øjeblikket, og de 42 klasser kan 
formentlig finansieres af lejeindtægter fra KU for brug af fællesarealerne: Festsal, kantine, 
undervisningslokaler i bygning 4. Dette er dog p.t. uafklaret. 
Rektor lagde op til, at Gefions kapacitet lige nu er 13 spor, men det må forudses, at Gefion kan  
komme under pres for at optage et 14. spor. Dels af økonomiske grunde, men også af strategisk- 
politiske grunde: Prognoserne viser på sigt (forstærket af klasseloftet) et øget behov for kapacitet i stx i 
Københavns centrum, og hvis ikke gymnasierne selv kan skaffe den nødvendige kapacitet, er der andre 
skoler, der gerne vil udbyde stx. Der forventes dog at være tilstrækkelig kapacitet til stx i Københavns 
centrum i 2013. 
Forretningsfører John Ranvild gjorde desuden opmærksom på, at hvis skolen går i gang med at udvide 
kapaciteten til 14 spor, når Københavns Universitet efter planen flytter ud i 2016, så vil der – i fald 
købsprisen baseres på 14 spor - komme et økonomisk efterslæb, da Gefion i så fald først vil nå op på sin 
fulde kapacitet i 2018. Derudover mister Gefion det dobbelte grundtilskud i 2014 (ca. 2,7 mil.). 
 
Jakob Herman og Sofie Svolgaard Berglykke udtrykte samme holdning som skolens samarbejdsudvalg 
på mødet den 29. november 2012: En bekymring for skolens størrelse, men omvendt også en forståelse 
for de økonomiske realiteter og de strategiske hensyn. 
Formanden og Pia Gjellerup gjorde opmærksom på, at det på prognoserne på Region Hovedstaden ser 
ud til, at Gefion kan nøjes med at optage 13 spor i dette skoleår, og på den måde kan de 
bygningsmæssige forhold og en række af de andre usikkerhedsmomenter som fx lejeindtægter nå at falde 
på plads. På dette grundlag kan bestyrelsen derefter træffe en mere permanent beslutning om Gefions 
kapacitet. 
 
Formanden konkluderede, at det centrale mål er at købe bygningerne for på den måde at være mere 
uafhængig af eksterne parter – herunder fastsættelse af Gefions kapacitet. Derfor fastholdes Gefions 
kapacitet i 2013 på 13 spor med mulighed for eventuel tilpasning på et senere tidspunkt, hvis situationen 
og/eller søgningen måtte kræve det. 
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6. Det almene gymnasium i tal - Gefion i tal 
På bestyrelsesmødet 10. september drøftede bestyrelsen form og indhold for en type 
ledelsesinformation, ”Gefion i tal”, som skal udkomme en gang årligt og samle de statistikker og 
informationer, som bestyrelsen hidtil har været præsenteret for i mere spredt form. 
Sideløbende har Gymnasieskolernes Rektorforening netop offentliggjort publikationen Det almene 
gymnasium i tal, som fremover skal udkomme årligt. Materialet rummer landsdækkende statistikker og er 
derfor anvendeligt som benchmark.  
Jakob Stubgaard gennemgik på mødet et udkast til indhold i Gefion i tal og et eksempel på benchmark. 
Formanden konkluderede, at skolen skal arbejde videre med materialet i denne form mhp. en samlet 
præsentation på det kommende visionsseminar, hvor fremtidige indsatsområder samtidig kan 
identificeres.  
 

7. Aktuel økonomistatus pr. 31. oktober 2012 
Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 31. oktober 2012. Skolen forventer et 
overskud på ca. 3,4 mil. kr., hvilket er uændret siden sidste prognose. Skolens likviditet ved årsskiftet 
forventes at være på ca. 20 mil. kr. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

8. Budget 2013 
Finanslovsforliget synes ikke at give ændringer i rammen for gymnasiernes økonomi for 2013. På 
baggrund af det udmeldte finanslovsforslag har skolen derfor udarbejdet et første udkast til budget 2013. 
Budgettets forudsætninger hviler på en række præmisser, som ikke er endeligt afklaret i forbindelse med 
bygningskøbet. Budgettet vil derfor blive revideret, når de endelige betingelser for overtagelse af 
bygningen er kendt. 
På baggrund af en kort drøftelse konkluderede formanden, at bestyrelsen godkender det foreløbige 
budget. 
 

9. Gymnasielærernes arbejdstid: Gefion Gymnasiums forsøg med ny arbejdstidsaftale 
Rektor og Jakob Hermann gennemgik hovedlinjerne i den nye arbejdstidsaftale på Gefion Gymnasium, 
som er den aftale, hvori rammerne for lærernes arbejdstid fastsættes. 
Intentionen med aftalen har været at ændre praksis væk fra tælleri af timer hen imod en højere grad af 
autonomi hos det akademiske personale samtidig med, at aftalen skal afspejle skolens organisering, hvor 
lærersamarbejdet i studieretningerne har høj prioritet.  
Der er i øvrigt relativ stor ekstern interesse for den nye arbejdstidsaftale på Gefion Gymnasium.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

10. Ekskursion for bestyrelsen og visionsdag 2013 
Bestyrelsens formandskab og rektor har taget hul på planlægningen af en ekskursion for bestyrelsen til 
Finland. Efter ekskursionen planlægges en visionsdag for en større gruppe af medarbejdere med særlig 
funktion, elevrådets bestyrelse, SU samt skolens daglige ledelse og bestyrelse. Visionsdagens formål er 
med udgangspunkt i Gefion i tal at pege på, hvor skolen har potentiale til forbedring og at drøfte, 
hvordan skolen fremover skal udvikle sig – stadig med udgangspunkt i værdigrundlaget videnskab – 
partnerskab – fællesskab og i elevrådets slogan Flere mennesker, flere muligheder. 
 
Imidlertid er der opstået vanskeligheder med den først udmeldte dato for ekskursion. Af hensyn til 
bestyrelsesmedlemmernes planlægning blev det derfor besluttet at udsætte ekskursion og visionsseminar 
til efteråret (september og oktober). Rektor vil efter mødet rundsende mulige datoer, hvor 
medlemmerne kan melde tilbage, om de kan deltage. 
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11. Evt. 

Intet til referat 
 
Næste møde er 20. marts 2012 kl. 16:00 
 
Muligvis bliver der behov for et ekstraordinært møde inden da til drøftelse af købs- og byggesagen samt 
optagelseskapaciteten. 
 
 
Referent: Jakob Stubgaard 
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