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Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d.8/6-2020 
kl.17.00-19.00 
 
Torben Möger Pedersen (TMP) bød velkommen og rettede en særlig velkomst til økonomichef Erik 
Fjord Moesgaard (EFM), som deltog for første gang. 
 
1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. december 2019 
Referatet var forhåndsgodkendt og blev fremlagt til underskrift på mødet.  
 
2. Gefion og corona 
TMP takkede for god information om processen og udtalte stor ros til både elever, lærere og ledelse for 
håndteringen af situationen. Birgitte Vedersø (BVE) kvitterede med stor ros til især lærerne for den 
store gejst og nytænkning og for deres positive tilgang til udfordringerne. BVE bemærkede dog, at det 
også undervejs har været tydeligt, at det som tiden gik blev sværere og sværere at holde gejsten oppe 
både for elever og lærere. Det var derfor en stor lettelse, da eleverne i 1.g og 2g. kunne vende tilbage. 
Undervisningen er forlænget frem til uge 25, fordi hovedparten af eksamenerne blev aflyst.  
En anden effekt er, at 2.g’ernes studierejse blev aflyst, og vi er desværre ikke sikre på, at det bliver 
muligt at arrangere en studietur for dem i 3.g. 
 Rammerne om dimission og vognkørsel er nu udmeldt. Dimissionen kommer derfor til at foregå 
klassevis tirsdag d. 23. juni, hvor Gefion kombinerer huebegivenhed og dimission. Hver elev må have 
tre pårørende med. Vognkørsel kommer til at finde sted lørdag d. 27. juni. Lærer- og 
elev-repræsentanterne erklærede sig enige i fremstillingen af forløbet. 



Der blev drøftet, hvordan Gefion kan håndtere situationen, hvis de nuværende retningslinjer med 
afstandskrav på 1 m. gælder ved skolestart til august. BVE redegjorde for, at det vil være umuligt at 
have alle elever på skolen samtidig med opretholdelse af afstandskravet, og i så fald må undervisningen 
fortsætte efter nødbekendtgørelsen og med virtuel undervisning for en dels vedkommende.. 
Andreas de Neergaard (ANE) spurgte til indsatser for de særligt sårbare eller fagligt svage elever. Stine 
Jakobsen (SJA) anførte, at eleverne i mindst lige så høj grad er udfordret socialt som fagligt, og at 
risikoen for frafald skal findes her. På spørgsmål fra Jesper Møller Petersen (JMP) om status på fravær 
og frafald svarede BVE, at der generelt er et lavere frafald lige nu, men at vi med nogen spænding 
afventer, hvordan det udvikler sig henover sommeren. Studievejlederne har været meget 
opmærksomme på at indkalde udsatte og sårbare elever til samtaler, også tidligt i forløbet. Osvald 
Gotthardt Møller (OGM) bemærkede som et forslag til, hvad man kan gøre efter sommerferien, at 
mere fokus på at ryste 1.g’erne mere sammen i deres endelige klasser til november kunne være en 
mulighed.  
Andreas de Neergaard (ANE) foreslog, at vi i forbindelse med intro arbejder med at “flatten the party 
curve” - dvs. ikke bare satse på et stort peak arrangement, men mere løbende mindre events.  
På spørgsmål fra Sine Sunesen (SSU) om skolens erfaringer til brug på længere sigt svarede BVE, at der 
samles systematisk op på disse ved årets sommeruniversitet for alle lærere. MWI tilføjede, at der ikke er 
nogen tvivl om, at den fysiske undervisning er den bedste, men der er helt sikkert elementer i det 
virtuelle, som kan anvendes fremover. OGM gjorde opmærksom på, at den virtuelle undervisning har 
udviklet sig til det bedre og nu giver mulighed for at interagere og lære på en række forskellige måder. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gentog sin ros af elever, lærere og ledelsens indsats i 
dette helt særlige forår. 
 
3. Meddelelser 
- Gefion Orientering 11: Gefion Orientering er udsendt, og BVE tilføjer, at en gruppe lærere barsler 
med en bog med elevernes kunstneriske udtryk med oplevelser med corona.  
- Skolens socioøkonomiske reference 2019: Nynne Afzelius (NAF) orienterede om, at Gefion ligger på 
den socioøkonomiske reference (eksamensresultat: 7,7 - reference: 7,7). Det samme gør i øvrigt 80% af 
alle STX gymnasier. BVE gjorde opmærksom på, at netop løfteevne har været og er et vigtigt 
fokusområde for skolen, og at målet fortsat må være at ligge over referencen, også selvom det er svært, 
når elevgruppens socioøkonomiske reference stiger. SSU spurgte til sammenhængen mellem den høje 
reference og skolens store søgning, og BVE bekræftede, at den store søgning forårsager en lav 
optageradius og dermed elevoptag fra et priviligeret optageområde. Samtidig oplever de københavnske 
gymnasier en stigende selvsegrerering og dermed etnisk og social polarisering. 
-Status på overgang til gymnasiefællesskabet: NAF redegjorde for en fuldstændig gnidningsfri 
implementering af løn og HR. Regnskabssamarbejdet går også godt, men vi er stadig i proces med at 
afklare præcis, hvem der skal have opfølgninger hvor ofte på hvilke konti. Bygningssamarbejdet er 
forsinket pga corona, men i positiv fremdrift. Mht. refusion og rejseafregning har vi valgt at udskyde 
den fulde  implementering til efter sommerferien pga. udfordringen med virtuel instruktion af hele 
lærerkollegiet. Samlet er det et virkelig positivt og konstruktivt samarbejde. 
-Investeringsramme/brev fra BUVM: BVE omtalte brev fra BUVM vedr. investeringsramme. Den 
hidtil udmeldte ramme er tilstrækkelig til de vedligeholdelsesplaner, skolen pt. har. 
- Søgetal 2020 og status på optagelse til 1g: Gefion havde i år 565 1.prioritetsansøgere og optager 450 
elever begrundet i det frafald vi plejer at have - vi har med 28 i snit plads til 420 1.g’ere. Det er muligt, 
at frafaldet i form af orlovsønsker til f.eks. udlandsophold grundet corona bliver lavere i år, men det har 
ikke været muligt at justere på optagetallet (som blev meldt ind i efteråret). Skolen risikerer en mindre 
bøde, hvis 28-loftet overskrides. 



- Lovpligtig årlig status på skolens kvalitetsarbejde: Den udsendte status blev taget til efterretning. 
-Årsrapport: Da bestyrelsesmødet i marts pga. nedlukning blev aflyst, blev årsrapport og 
revisionsprotokollat i stedet sendt i skriftlig høring og godkendt af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen 
stadfæstede den skriftlige godkendelse af årsrapport og protokollat. 
 
4. Strategi-opfølgning: Du kan godt! 
BVE indledte med at opsummere, at opsamlingen på strategiseminaret Gefion goes STEM med deltagelse 
af bestyrelse, daglig ledelse, studieretningsledere og elevrådsbestyrelse i februar omhandlede en øget 
indsats for STEM-relaterede tiltag. Drøftelsen på seminarets sidste dag i regi af bestyrelsen pegede i 
retning af at brede perspektivet ud til en samlet strategi for skolen vedr. digitalisering, STEM og 
empowerment under overskriften: Du kan godt! Pga. nedlukning har strategiprocessen ligget stille, men 
genoptages nu. Dermed kan strategien også indarbejdes andre af vores nødvendige indsatser, så vi kan 
sammenfatte det i en samlet udviklingsstrategi, der ikke kun omhandler STEM-tiltag. Bestyrelsen skal 
derfor forholde sig til, om retningen er rigtig, og om strategien indeholder de rigtige fire spor. 
TMP kvitterede med at konstatere, at oplægget er godt og loyalt med en god og ambitiøs tidsplan. Han 
betonede ligeledes vigtigheden af at give sig tid til at skabe medejerskab og inddragelse, hvilket også kan 
medføre justeringer. SSU bemærkede, at det var et godt seminar med mange perspektiver, der efterlod 
en svær opfølgningsopgave, men at det er lykkedes rigtigt flot. SJA lagde vægt på, at det er rigtigt godt 
med det integrerede udspil, som vil vække meget mere genklang hos lærerne. 
Steen Enemark Kildesgaard (SEK) glædede sig også over det flotte arbejde, men gjorde opmærksom 
på, at materialet i høj grad er formuleret mhp. på eleverne, og dermed mangler der et fokus på, hvad 
man skal som organisation. Nicolai Kragh Petersen (NKP) tilsluttede sig pointen om organisationen og 
tilføjede, at historiefortællingen om strategien skal løftes og tilføjes en WOW-faktor.  
MWI gav udtryk for, at man kunne overveje at skærpe et af delmålene, så informatik blev obligatorisk 
for alle, og at lærerne også kan indtænkes i det internationale samarbejde.  
TMP tilføjede, at udspillet kunne skærpes mhp. behovet for efteruddannelse, og tilsluttede sig NKPs 
pointe om fortællingen: Det store HVORFOR skal stå skarpere. OGM glædede sig over titlen: Du kan 
godt!, fordi engagement i naturvidenskab i høj grad kommer fra ens selvværd. Du kan godt skal læses 
opmuntrende og inkluderende. 
BVE takkede for de mange konstruktive input og glædede sig over, at der er opbakning til den brede 
tilgang, for det er vigtigt for lærernes engagement. Når vi er færdige med at lave strategien, vil 
handleplanerne heri i høj grad blive til udviklingskontrakterne år for år.  
Bestyrelsen godkendte oplægget til strategiproces og gav opbakning til det fortsatte arbejde med de fire 
spor mhp. en endelig vedtagelse på septembermødet. Dokumentet skal opfattes som dynamisk og vil 
skulle genbesøges og justeres løbende.  
 
5. Økonomistatus pr. 1. maj 2020 inkl. estimeret årsresultat 
Økonomichef Erik Fjord Moesgaard, der tiltrådte 1. marts og afløser John Ranvild, gennemgik det 
udsendte materiale og konstaterede, at den samlede økonomi ikke er blevet direkte belastet af 
corona-situationen. Til gengæld har det vist sig, at skolens grundskyld er blevet beregnet forkert, og at 
vi skal have penge retur for 2017 og frem, hvilket forbedrer økonomien med 950.000 i år og en gevinst 
på 200.000 om året fremadrettet. På personalesiden har vi fået flere barsler, hvilket økonomisk har en 
negativ effekt. En varslet reduktion af efteruddannelsestilskud er blevet gennemført, men samtidig 
erstattet af et nyt i stort set samme størrelsesorden. 
Den gennemsnitlige klassekvotient ser fornuftig ud, og det er positivt også økonomisk.  
På vedligeholdelsessiden har vi muligvis fundet en anden og billigere løsning på udfordringen med 
tærede betonoverliggere, som afprøves på én af de berørte overliggere i sommerferien. 



TMP konstaterede, at underskuddet nu tegner til knap 1,7 mio i stedet for det tidligere godkendte 
underskud på 2,0 mio.  
Bestyrelsen udtrykte bred tilslutning til formen på materialet vedr. økonomi med et notat suppleret med 
oversigtstabeller med nøgletal (elevtal, lærerløn og evt. øvrige faktorer, der aktuelt har særlig 
betydning).  
Bestyrelsen tog dermed den aktuelle økonomistatus til efterretning. 
 
 
6. Fremtidig organisering af servicefunktioner (Lukket punkt) 
 
 
7. Bestyrelsesevaluering 
TMP konstaterede, at den udsendte bestyrelsesevaluering, der har en besvarelsesprocent på 80, er 
meget positiv med en høj andel af 4- og 5-taller, men at der måske er plads til lidt forbedring mht. 
kommunikation med elever og ansatte og information mellem møderne. TMP bemærkede desuden, at 
en enkelt kommentar nævner, at formanden kunne give lidt mere tid til de frugtbare diskussioner, og at 
medlemmer af bestyrelsen endelig må melde sig og sige til, hvis man har flere kommentarer på 
møderne. 
OGM gjorde opmærksom på, at bestyrelsens mulighed for kontakt med elever ikke scorer lige så godt 
som de andre punkter. SEK nævnte, at samme spørgsmål har været nævnt ved en tidligere 
bestyrelsesevaluering, hvor konklusionen blev, at bestyrelsen gerne stiller sig til rådighed, men samtidig 
respekterer arbejdsdelingen med daglig ledelse. SSU konstaterede, at kontakten til elever og ansatte 
rigtigt fint på STEM-seminaret. Bestyrelsen konkluderede at benytte sig mere af denne form med et 
udvidet mødeforum, f.eks. én gang årligt. Ledelsen opfordres til også at være opmærksom på 
muligheder for at invitere bestyrelsen. 
Formanden afrundede med at konstatere, at yderligere information mellem møderne f.eks. kunne klares 
med en månedsmail fra rektor, og endelig kan det på sigt overvejes, om der kan inddrages nye 
kompetencer f.eks. inden for innovation og entrepenørskab. 
 
8. Evt. 
BVE bemærkede, at et oplæg om de politiske strømninger i gymnasiepolitik (elevfordeling, eftersyn af 
taxameterordning og institutionsstruktur mv.) efter aftale med formanden var udskudt, men kommer på 
næste møde. 
 
Ref. NAF 
 


