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Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9.juni 2011 kl. 16-19 
 
Til stede: 
Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) 
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) indtil kl. 18.10 (pkt 9) 
Politisk chef i DJØF Pia Gjellerup 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen 
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) fra kl. 17 (pkt 5) 
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: 
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof 
Skoleleder Axel Bech 
 
Dagsorden: 
 

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2011 
Referatet blev underskrevet. 
 
 

2. Meddelelser 
• Status vedrørende skolens pædagogiske arbejde. 

Rektor orienterede om aktiviteter på skolen siden sidst. En elevproduceret musical ”Rent” 
er blevet opført med flot resultat. Der har været afholdt forårskoncert for musikelever og 
Gefion Movie Awards for Mediefagselever – ligeledes med meget flotte produktioner. 
Bestyrelsesformanden opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne fremover blev inviteret til 
at overvære tilsvarende arrangementer.   
  Der er gennemført ansættelse af 11 nye lærere fra et ansøgerfelt på 750.  

 
• Status vedrørende skolens administrative arbejde 

Relationerne til naboerne til gymnasiet er stadigt præget af naboernes utilfredshed med 
elevernes adfærd. Rektor har afholdt et møde med naboerne (DSB samt privatboliger), 
hvilket resulterede i en mere positiv holdning. Der er ny etableret en mailliste og et 
nyhedsbrev til naboer. Naboer vil blive inviteret til passende arrangementer på skolen, så de 
også kan se nye sider af skolens aktiviteter. Der indføjes en ny passus i studie- og 
ordensreglerne om at vise hensyn til naboerne.  
 
En række bilag blev omdelt på mødet: 

- Udkast til nye studie- og ordensregler 
- Plan for fastholdelsesarbejdet på Gefion Gymnasium 
- Oversigt over AT og store opgaver på gymnasiet i næste skoleår 
- Referat af møde i Samarbejdsudvalget den 6. juni 2011  
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- Henvendelse fra Undervisningsministeriet om oprettelse af sikkerheds- og 
kriseberedskaber. Et sådant beredskab er under etablering på skolen. Falck vil i august 
måned færdiggøre arbejdet med det.   
- Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasiale uddannelsesinstitutioner.  
Undervisningsministeren har offentliggjort listen på ministeriets hjemmeside og opfordret 
til, at den fører til et ”løft af gymnasierne”. Ministeriets udpegning af ”top fem” og ”bund 
fem” er baseret på eksamensresultater og tager således ikke hensyn til fx social 
rekruttering eller andre faktorer.  

 
 

3. Endelig fordeling af ansøgere til 1.g 2011 
Fordelingsudvalget for Københavns centrum har fordelt de mange ansøgere, og 23. maj udsendte Gefion 
Gymnasium optagelsesbrev til 372 nye elever. Samtidig fik ca. 55 elever ikke opfyldt deres ønske om at starte på 
Gefion.  
 
Rektor gennemgik optaget til 1.g, hvor der er optaget 12 klasser á 31 elever, i alt 372 elever.  
Rektor uddelte et bilag med en oversigt over skolens nuværende elevsammensætning på 
årgange, fordelt på bl.a. køn. Skolen har ca. 1/3 drenge og 2/3 piger. 
Rektor orienterer om forløbet, de kriterier, der lå til grund for fordelingen, og om det 
forventede videre forløb, herunder klager og ønsker om genbehandling af ansøgningen. 
Bestyrelsesformanden konstaterede, at optagelsessituationen har været tilfredsstillende, og 
bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

4. Økonomistatus pr. 30. april 2011 
På baggrund af det øgede klasse- og elevtal og på baggrund af ændret tilskudsbetaling fra Undervisningsministeriet 
har administrationen udarbejdet et revideret budget for 2011. Desuden er udarbejdet en aktuel økonomistatus med 
baggrund i det reviderede budget. 
Revideret budget og regnskabet forelægges Samarbejdsudvalget den 6. juni 2011.  

              
Forretningsfører John Ranvild gennemgik det reviderede budget, der viser et forventet 
driftsresultat på knap 700.000 kr. på årsbasis. Det i forhold tidligere forventninger reducerede 
overskud skyldes dels større udgifter end ventet til overtidsbetaling her til sommer, dels at 
statstilskud vedr. bygningen først nu er endeligt afklaret, hvilket giver os 800.000 kr. mindre end 
først ventet, idet vi ikke får forhøjet bygningstaxameter for elever over elevtallet 891. Endelig 
skal der afskrives ca. 40.000 kr. af en udgift på 1 mio. kr. til ombygning af lokaler til de flere 
elever. 
Bestyrelsesformanden udtrykte bekymring over det lille overskud i en situation, hvor skolen 
modtager dobbelt grundtilskud.  
Rektor og John Ranvild forklarede, at budgetterne frem mod 2014 opererer med en klar 
tilpasning af økonomien. De mange nyansættelser vil fjerne risikoen for megen overtid næste år, 
idet der spares 5 % i lønbudget om året. Der planlægges langt stærkere på timebudgetterne nu. 
Ekstra klasser giver øget indtægt efter ombygning af lokalerne. Der er budgetteret forsigtigt – 
p.t. ser frafaldstallene pæne ud i forhold til det budgetterede. 
Bestyrelsen drøftede forholdene vedr. imødekommelse af elevsøgningen sammenholdt med 
hensyn til at undgå overinvestering i lyset af de generelt faldende ungdomsårgange fremover. 
Søgemønsteret i Københavns kommune vil muligvis udvikle sig anderledes, idet tilflytningen til 
kommunen fortsætter. Det er usikkert, om det politisk vil blive prioriteret at bevare 
gymnasierne i forstæderne eller at lade markedskræfterne styre gymnasieudbygningen. Det blev 
fremført, at skolen må planlægge efter det tydelige pres på Centrum, men på den anden side 
være opmærksom på, at også konjunkturerne spiller ind: kritiske tilstande på arbejdsmarkedet 
øger søgningen.  
Rektor forklarede, at fordelingsudvalget for gymnasierne har bedt Region Hovedstaden om at 
henvende sig til ministeriet vedr. initiativer til en mere permanent løsning af 
fordelingsproblemerne. 
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Budgettet blev godkendt og regnskabet taget til efterretning. 
 

 
5. Lokalekapacitet i Øster Voldgade 10 

Det er ikke lykkedes at skaffe ekstra lokaler hos Københavns Universitet inden for de økonomiske rammer, som 
bestyrelsen vedtog på sidste møde. Med optaget af den ekstra klasse er det derfor nødvendigt at gentænke egne 
lokaler mhp. etableringen af to ekstra klasselokaler. Skolens arkitekt foreslår inddragelse af en del af 
elevopholdsrummet på 2. sal og af 3 lærerarbejdsrum. Samtidig fortsætter skolen arbejdet for at give eleverne 
opholdsret i Rotunden i frikvarter. 

Som omtalt i dagsordenen er skolen nødsaget til ombygning for at få plads til de pålagte ekstra 
elever. Det rammer nogle lærerarbejdspladser samt 1/3 af elevernes ”skyrum”. Som 
kompensation har BVE anmodet om at eleverne må få ”opholdstilladelse” i rotunden i 
frikvartererne på gallerierne (altså ikke på gulvet i underetagen). GEUS og KU vil tænke over, 
om de vil gå med til en prøveperiode. Ingen af de to involverede ministerier kan bidrage til en 
løsning af problemerne, men henviser til at det skal løses lokalt, hvilket p.t. fremstår som 
vanskeligt. Der blev udtrykt bekymring for, hvad forringede elevforhold kan betyde for 
rekrutteringen af elever.  
Bestyrelsen drøftede mere langsigtede løsninger på lokalesituationen. Forretningsføreren blev 
bedt om at udarbejde oversigter over, hvad en overtagelse af bygningen efter 
betalingsevnemodellen vil kunne betyde for skolens økonomi. Samtidig vil 
bestyrelsesformanden og rektor tage kontakt til de relevante myndigheder. 
 
 

6. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
Gefion Gymnasium deltog i april måned i en større medarbejdertilfredshedsundersøgelse leveret af Ennova 
sammen med 33 andre gymnasier i et mindre benchmark-netværk. Resultaterne er netop blevet klar og forelægges i 
kort form for alle medarbejdere 3. juni og hovedrapporten (se bilag) for Samarbejdsudvalget  6. juni. Rektor har 
udarbejdet udkast til en plan for opfølgningen. 

Bestyrelsesformanden udtrykte en overordnet tilfredshed med resultaterne af undersøgelsen. 
Gymnasiet skiller sig kun meget lidt ud fra andre gymnasier og fra det øvrige arbejdsmarked. 
Den lave svarprocent blev drøftet. TAP-personalet har en ret lav svarprocent, bl.a. pga. tekniske 
vanskeligheder. Nogle lærere har udtrykt, at skemaet er stort og lægges ”til side”, når arbejds-
presset er stort. Samarbejdsudvalget har foreslået, at undersøgelsen gentages allerede om et år. 
Rektor udtrykte tilfredshed med undersøgelsesresultaterne set i lyset af, at fusionen kun er knap 
et år gammel, fx udtrykkes der i undersøgelsen stor tilfredshed med samarbejdet på skolen. 
Også samarbejdet mellem de to tidligere medarbejdergrupper fra de to gamle skoler er godt, 
hvilket i øvrigt også fremgår af MUS-samtalerne, som rektor har holdt med alle medarbejdere i 
løbet af året. Øvrig ledelse får en hårdere vurdering, end rimeligt er efter rektors vurdering.. 
Opfølgningsarbejdet vil tage rapportens anbefalinger vedr. indsatsområder til efterretning. 
Undersøgelsen vil i det videre arbejde blive sammenholdt med en med kvalitativ undersøgelse 
af medindflydelse og kommunikation på skolen, foretaget af en SDU forsker.  
Bestyrelsen drøftede undersøgelsesresultaterne og understregede betydningen af grundig 
information om og god opfølgning på undersøgelsen. 
Undersøgelsen og rektors opfølgningsplan blev taget til efterretning. 
 

7. Evaluering af og status på handleplan 2010-2011 og emner til handleplan 2011-2012 
Bestyrelsen behandlede på møde ti december den endelige version af en handleplan for skoleåret 2010-2011. 
Rektor har gjort status på planen og forelægger resultatet på mødet. 

De udsendte bilag blev gennemgået. Generelt viser de, at skolen har fået gennemført næsten 
alle de opstillede konkrete initiativer, hvilket også indebærer udformning af strategiplaner for 
brobygning til videregående uddannelser og institutioner og for det internationale arbejde. 
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En statusrapport vil blive udformet, når næste skoleår er gået. Bestyrelsesformanden beder 
skolen overveje at afholde en konference undervejs, der både kunne understøtte realiseringen af 
planerne og bidrage til en videreudvikling af dem. 
Bestyrelsen drøftede status på handleplanen herunder følgende: 
- Skolens studierejser, som nu afvikles i 2.g med mulighed for særlige sprogrejser for 2. 
fremmedsprog med indbygget sprogskoleophold.  
- Initiativet til en sprogindsats pga. det enorme fald i elever, der bliver studenter med mere end 
to fremmedsprog. Skolen etablerer fra næste skoleår en sproggruppe på skolen. Gruppen, der 
består af udvalgte sproglærere, skal udtænke forslag til initiativer m.h.t. struktur, indhold, 
pædagogik m.v., der kan øge sproginteressen, elevernes udbytte og elevernes søgning til 
sprogfagene. Muligheden af at udnyttes elevernes mange modersmål blev drøftet. Hvad er 
egentlig værdien af flere sproglige kompetencer? Forholdet mellem direkte nytteværdi af 
kendskabet til flere sprog samt værdien af en bredere kulturel og almenmenneskelig forståelse 
blev drøftet. 
 
Status for handleplanen blev taget til efterretning. 
 
 

8. Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner 
Bestyrelsesformanden har med rektor drøftet hendes ønske om at påbegynde et masterstudium i ledelse af 
uddannelsesinstitutioner ved CBS og DPU til efteråret. Vicerektor har allerede gennemført en master, og to af de 
pædagogiske ledere er enten lige blevet bevilget studiet af rektor eller er i gang med det. Et masterstudium koster 
100.000 kr. for et fuldt studium. 
 
Bestyrelsen bevilgede masterstudiet. 
 
 

9. Evaluering af indsatsområderne i rektors resultatlønskontrakt og emner til næste års 
kontrakt 
Bestyrelsen har tidligere vedtaget at evaluere indsatsområderne i rektors resultatlønskontrakt på mødet i juni mhp. 
at fastlægge næste års indsatsområder på samme møde. Rektor har derfor gennemgået kontrakten mhp. en 
evaluering. Der mangler dog endnu årets eksamensresultat for at rapporten kan blive fuldstændig. Evaluering af 
indsatsområder er bestyrelsens ansvar, mens beslutning af udmøntningsgrad ligger hos formanden. 
I forlængelse af voldgiftskendelsen om resultatkontrakter, som bestyrelsen fik forelagt i december, forventes det 
ikke, at Undervisningsministeriet melder obligatoriske områder for kontrakten ud i år. 
 
Det udsendte bilag, hvor der gøres status over den foreløbige opfyldelse af resultatmålene, blev 
kort gennemgået af bestyrelsesformanden og derefter drøftet af bestyrelsen. 
Bestyrelsesformanden forhandler efterfølgende med rektor om udmøntningen af den 
nuværende kontrakt. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at der i næste års kontrakt bør være en stærkere binding mellem 
handleplaner for skolen og resultatmål i kontrakten. Evt. kunne dele af de personalepolitiske 
resultatmål i Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen omformes til resultatmål i kontrakten. 
Samarbejdsudvalget blev bedt om at udpege to felter i MTU, som udvalget ønsker skal afspejles 
i rektors resultatlønskontrakt.  
 

 
10. IT-drift på Gefion Gymnasium 

Efter sidste bestyrelsesmøde har rektor og it-ansvarlig pædagogisk leder yderligere undersøgt markedet for it-
fællesskaber og truffet aftale med IT-Center Fyn om overtagelse af it-driften på Gefion Gymnasium, antageligt pr. 
1. januar 2012. Beslutningen betyder, at it-personalet skal virksomhedsoverdrages til IT-Center Fyn, den lokale it-
tekniker på Gefion dog fortsat med ansættelse på skolen. På mødet orienterer rektor om beslutningen og det videre 
forløb. Samarbejdsudvalget har drøftet punktet på mødet 6. juni. 

            Samarbejdsudvalget har drøftet beslutningen og havde ingen kommentarer. 
            Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

http://www.metropolitanskolen.dk/


www.gefion-gym.dk 
 

 
 

11. Evt. 
Mikkel Celinder spurgte til muligheden for at skærpe skolens profilering med den internationale 
orientering, fx med særlige muligheder for sprogophold. Bestyrelsesformanden opfordrede til at 
tage spørgsmålet op blandt eleverne for derefter at komme med med input til dette på skolen, 
og også gerne i bestyrelsen.  
Jonas Ingstrup gjorde opmærksom på, at også feltet elevdemokrati kan bruges offensivt i 
skolens profilering. Elevrådets formand og næstformand arbejder meget på 
elevdemokratiområdet og har opbygget mange kontakter.  

Referent: Annegrete Larsen 
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