
Ledelsesberetning 
Præsentation af institutionen 

Gefion Gymnasium er et alment gymnasium, der alene udbyder stx-uddannelsen. 

Vores mission er at løfte alle elever, så de bliver så dygtige, de overhovedet kan. For at løfte denne 
opgave tager vi udgangspunkt i vores værdigrundlag videnskab – partnerskab – fællesskab.  

Vi lægger i gymnasieuddannelsen vægt på, at 

• eleverne bliver studiekompetente og dermed studenter, der er klædt på til og har lyst til 
videre uddannelse, 

• eleverne bliver interkulturelt kompetente, og dermed studenter, der har øvet sig i og er 
rustet til at være borgere i en globaliseret verden, 

• eleverne bliver demokratisk kompetente, så de kan øve indflydelse og tage ansvar under 
hensyntagen til det fællesskab, de til enhver tid indgår i. 

Vi fremmer disse kompetencer gennem en række faste partnerskaber og aftaler om brobygning, 
udveksling og andre former for samarbejde med videregående uddannelser og skoler i udlandet, 
og med virksomheder, organisationer og institutioner.  

Skolens vision rummes i de tre ambitioner, bestyrelsen har vedtaget: 

1. At være en ambitiøs skole, der løfter, danner og udvikler alle egnede elever mest muligt 
 

2. At have de fagligt og didaktisk dygtigste medarbejdere, der brænder for skolens 
kerneopgave, og som udvikler deres praksis i fællesskab 
 

3. At initiere og deltage i samarbejder med andre partnere og at være toneangivende og 
retningssættende i gymnasiesektoren 
 

Mission og vision søges opfyldt gennem skolens 2025-strategi Du kan godt!, der har fire 
hovedspor: 

1. Digitalisering og teknologi 
2. STEM og karriere 
3. Sprog i sammenhæng 
4. Dannelse i verden 

Skolens hovedopgave er således uddannelsen til studentereksamen, som tones i 
overensstemmelse med ovenstående værdigrundlag, ambitioner og strategi. 

 



Årets faglige resultater 

Nærmest al aktivitet på skolen har i 2020 naturligvis været præget af corona. Nedlukning i flere 
etaper over et par måneder i foråret og igen fra medio december, ændret eksamen, restriktive 
retningslinjer for undervisning og en helt generel uforudsigelighed i vores hverdag har været 
konditioner, der har trukket store veksler på elever og ansatte og samtidig betydet en stor 
tilegnelse af erfaring med en helt anden undervisningspraksis. De anderledes og svære betingelser 
til trods er vi på skolen meget tilfredse med årets resultater. 

 

Elevsøgning 

Elevsøgningen til Gefion Gymnasium steg en smule i 2020 til 565 ansøgere mod 555 i 2019. Skolen 
var igen i 2020 den mest søgte i Region Hovedstaden. Skolen optog ligesom i 2019 15 spor (420 
pladser), og trods det måtte skolen afvise en stor elevgruppe, der har fået plads på andre skoler. 
På Gefion er der pga. pres fra ikke optagne elever oprettet venteliste, men skolen fylder 
udelukkende op frem til 1. september og efter grundforløbets afslutning jf. aftale mellem 
gymnasierne i regionen. De elever, der tages ind, har aktivt og vedholdende henvendt sig til skolen 
med ønsket om overflytning. 

Også til eksisterende klasser i 2.g og 3.g har der været interesse for skift til Gefion og venteliste, 
således at vi til mange klasser har kunnet fylde op med nye elever, hvilket har medvirket til at 
mindske skolens bruttofrafald.  

Skolen rekrutterer i mindre grad end tidligere elever med blandet social baggrund. Der er tendens 
til, at færre elever med anden etnisk oprindelse end dansk søger Gefion, et faktum, som vi er 
bevidste om og gerne vil ændre på, så skolen i endnu højere grad med sin elevsammensætning 
afspejler København. Skolens store søgning betyder, at radius for optagelse (der betinges af 
afstand til skolen) er blevet mindre. Det har betydning for skolens elevsammensætning, da skolens 
umiddelbare nærområde generelt bebos af familier med en stærkere socioøkonomisk reference 
end gennemsnittet.  

Nettofrafaldet er i skoleåret 2019-2020 på 2,0 % mod 4,0 % i 2018-2019. Faldet kommer efter et 
forår med nedlukning pga. corona, hvor vi havde frygtet et stort frafald. Glædeligvis kom det ikke, 
og heller ikke i efteråret 2020 kom der et forsinket frafald. Tværtimod har vi haft så lille et frafald 
fra 1.g, at vi ved tælledato i efteråret endte med 6 elever mere end tilladt jf. 28-loftet. Også dette 
vurderer vi skyldes corona, idet færre elever har ombestemt sig og frameldt sig gymnasiet for at 
søge til udlandet et år eller på efterskole.  

Set over en årrække fra skolens start i 2010 er der tale om et betragteligt fald i frafaldsprocent fra 
ca. 10%. Den forbedrede bruttofrafaldsprocent er et af skolens mest markante resultater, der 
samtidig betyder, at skolens økonomi forbedres. 

 

 



Skoleudvikling 

I 2020 har bestyrelsen i samarbejde med ledelse og lærerpersonale arbejdet med en ny 2025-
strategi, Du kan godt! 

Strategien har til hovedformål at styrke faglighed og resultater inden for fire områder: 
Digitalisering og teknologi, STEM-fag og karriere, sprog i sammenhæng og dannelse i verden. 
Samtidig repræsenterer strategien et pædagogisk og didaktisk udgangspunkt for skolen, som 
handler om at både at stille krav og yde støtte til eleverne, så de får troen på at kunne og modet til 
at handle. 

I strategiens første skoleår har der været iværksat indsatser inden for alle fire spor. Skolens 
sommeruniversitet blev brugt til at kickstarte processen, og grupper af lærere har på kryds og 
tværs herefter arbejdet med indsatser, der dels ligger i forlængelse af allerede igangsatte 
initiativer og dels er nye indsatser. Indsatserne har typisk været forankret i faggrupper og 
studieretningsteams med høj grad af kollektiv autonomi. Der har i budgettet været prioriteret 
midler til strategiindsatserne, både mht. arbejdstid og materiel. 

Skolen fik i 2020 bevilget tkr. 1.300 kr. fra Region Hovedstaden til matematikprojektet Du kan godt 
matematik!, der har til formål at styrke elevernes matematikkompetencer bredt gennem tidlige 
indsatser, bl.a. flerlærerordning. Projektet gennemføres i samarbejde med HTX på 
Vibenshus/NEXT og HF-Center Efterslægten og løber over 2 år. 

Skolen er som den eneste i landet fra august 2017 godkendt til at arbejde med en særlig, lokal 
studieretning med billedkunst på a-niveau. Forsøget er bevilget bl.a. pga. skolens gode erfaringer 
med samarbejde med vores genbo, Statens Museum for Kunst. Vi har nu forsøget indfaset på 
samtlige årgange med stor elev- og omverdensinteresse og fik i december besked om, at forsøget 
er forlænget frem til og med juni 2022. Vi vil benytte den kommende periode på at videreudvikle 
og konsolidere forsøget, så det forhåbentlig kan gøres permanent. 

Faggrupper og studieretningsteams er derudover kilde til en lang række interne kurser og 
udviklingsprojekter med forskelligt fagligt og pædagogisk sigte. Dette udviklingsfokus er 
medvirkende til at sikre skolen en særdeles god søgning til ledige lærer- og 
uddannelseslederstillinger. Her er det tydeligt, at Gefion er kendt som et sted, hvor man får gode 
muligheder for at arbejde med skoleudvikling. 

På efteruddannelsesområdet har skolen igen i 2020 prioriteret såvel fælles efteruddannelse (som 
sommeruniversitet) som gruppevis efteruddannelse for faggrupper og individuel efteruddannelse 
og opkvalificering. Endelig har skolen prioriteret større efteruddannelsesforløb (masterstudier) til 
repræsentanter for lærergruppen.  

 

Elevtrivsel 

Elevernes trivsel har grundet corona haft trange kår i 2020. Ud over stor, kollektiv nedlukning i 
foråret og igen i december og punktvise/klassevise hjemsendelser ved smitteudbrud har vi drevet 



skole under retningslinjer, der har umuliggjort aktiviteter på tværs af klasser. Det er ellers netop 
det, der er ideen i skolens mange elevudvalg – at mødes på tværs af klasser. Der har derfor ikke 
været fælles arrangementer af hverken faglig eller festlig karakter for eleverne i størstedelen af 
året. Vi forventer, at dette sammen med den fortsatte nedlukning i foråret 2021 vil gøre, at der 
bliver behov for særlige trivselsinitiativer, når skolen vender tilbage til normaltilstand. 

Trods de svære betingelser er det lykkedes at gennemføre en del virtuelle sociale arrangementer 
for eleverne, bl.a. en virtuel fest, fredagshygge i middagspausen, banko og virtuelt udvalgs- og 
elevrådsarbejde. Årets elevtrivselsundersøgelse viste et en smule bedre resultat end året før, og 
Gefion ligger på landsgennemsnittet mht. elevtrivsel. 

Ledelsen har fortsat et meget regelmæssigt og velfungerende samarbejde med elevrådets 
bestyrelse og formandskab, bl.a. gennem frokostmøder hver 14. dag, og har som erklæret mål at 
styrke elev-trivslen gennem aktiv støtte til elevinitiativer og –ideer.  

 

Medarbejdertrivsel 

Der er i 2020 ikke gennemført medarbejdertrivselsundersøgelse. I forlængelse af foregående års 
trivselsundersøgelser har vi imidlertid arbejdet videre med områder, hvor skolen har behov for 
opmærksomhed: Høj arbejdsmængde, arbejde-/privatlivskonflikt, lav indbyrdes anerkendelse 
samt søvnbesvær og følelsen af stress. Som resultat heraf gennemføres i foråret 2021 et stress-
forebyggelsesforløb med ekstern konsulent på initiativ fra samarbejdsudvalget. 

Sygefraværet blandt skolens personale følges løbende i samarbejdsudvalget. Det ligger fortsat lavt 
og på niveau med gymnasieskoler generelt og under arbejdsmarkedet i øvrigt. Skolen er 
begunstiget af en meget fordelagtig rekrutteringssituation, hvor vi ved opslag af ledige stillinger 
får et meget kompetent og bredt ansøgerfelt.  

 

Eksamensresultat 

Årets eksamensresultat blev trods aflyste eksaminer og corona på 7,7, helt på niveau med 2018 og 
2019. Landsgennemsnittet for 2020 steg fra 7,4 året før til 7,6, så Gefion ligger nu mindre over 
gennemsnittet end tidligere. Vi har ikke data, der forklarer denne udvikling, men vi følger 
resultaterne nøje. 

Skolens ambition mht. eksamensresultat knytter sig i høj grad til, hvorvidt vi er i stand til at løfte 
vores elever over det forventede jf. socioøkonomisk reference. Undervisningsministeriet har ikke 
for 2020 opgjort skolens såkaldte løfteevne, men det en vigtig parameter i skolens målsætning, at 
vi har en positiv løfteevne. Målsætningen om at løfte eleverne over forventet niveau bliver 
sværere at indfri, jo stærkere socioøkonomisk baggrund elevgruppen får, og vi forventer derfor, at 
det bliver vanskeligere at kunne fortsætte den positive løfteevne. 

Det er ledelsens vurdering, at skolens satsning på en tæt lærer-elev-relation, på tydelige mål i 
undervisningen og tæt dialog om elevens udvikling er gode redskaber til at løfte den enkelte. 



Samtidig gennemfører ledelsen i forbindelse med eksamensresultaterne en drøftelse af det 
enkelte fags resultater blandt lærerne i faggrupperne, hvis der er afvigelser fra det forventede 
niveau med henblik på en analyse af årsager og iværksættelse af eventuelle initiativer. På den 
måde er der en tæt sammenhæng mellem skolens brug af hårde data og de udviklingsinitiativer og 
blødere indsatser, som vi har implementeret. 

 

Talentarbejde og andre understøttende initiativer 

Skolen støtter initiativer, der tilgodeser de særlige talenter på flere fronter for at gøre det både 
attraktivt og velset at være fagligt ambitiøs og dygtig. Vore egne elever har større talenttilbud på 
fire fronter (Akademiet for Talentfulde Unge, Sciencetalenterne Sorø, Unge Forskere og 
Forskerspirer) foruden faglige konkurrencer og olympiader, og skolen er værtsskole for Akademiet 
for Talentfulde Unge i Københavns Centrum. Gefion er den skole i regionen, der får godkendt flest 
elever til Akademiet. Trods en betragtelig udgift forbundet hermed er det vores vurdering, at disse 
midler bør prioriteres, så der også for de dygtigste er udfordrende og stimulerende faglige miljøer 
ud over den daglige undervisning.  

For elever på vej ind i gymnasiet udbyder skolen Gefion Master Class, otte eftermiddage med 
faglige udfordringer til de dygtigste udskolingselever på Gefions ti samarbejds-folkeskoler i 
nærområdet. 

For elever med svagere forudsætninger har skolen iværksat lektieværksted to gange ugentligt. 
Såvel skolens egne lærere som gratis lektiehjælp fra den kommunale ungdomsskole hjælper og 
vejleder i dette tilbud. 

Elever med en motivations-krise kan tilbydes hjælp fra skolens elev-coaches, der gennem 1-5 
samtaler hjælper den unge tilbage på sporet. Endelig tilbyder skolen psykologbistand til unge i 
krise for at afværge frafald og hjælpe den unge igennem uden afbrud af uddannelse. 

Samlet set er det vores håb og forventning, at talentinitiativerne, lærernes opmærksomhed på 
udviklingen i den enkelte elevs resultater og understøttende initiativer for elever med 
udfordringer af forskellig art vil medvirke til at løfte skolens resultater til glæde for de studenter, vi 
dimitterer. 

 

Årets økonomiske resultat 

Omsætningen er pga. større elevtal (forøgelse med ca. 14 årselever pga. lavere frafald) øget fra 
tkr. 98.935 til tkr. 100.525 fra 2019 til 2020. Fra 2020 er den årlige besparelse på 2%, 
omprioriteringsbidraget, desuden bortfaldet. 

Årsregnskabet viser et resultat på tkr. 2.632. Resultatet er betydeligt bedre end budgetteret, idet 
skolens oprindelige budget efter bestyrelsens beslutning opererede med et negativt årsresultat på 
tkr. 2.000. 



Årsagerne hertil er mange, men de vigtigste er: 

- Korrektion af betalt ejendomsskat til Københavns Kommune, årlig for bedring på ca. tkr. 
250 og desuden korrektion fra 2017: I alt ca. tkr. 950 

- Uforbrugte midler til eksamen, aktiviteter, studierejser og meget andet pga. corona 
- Uforbrugte midler til efteruddannelse pga. corona 
- Øget elevtal og mindre frafald 
- Bortfald af hal-leje pga. nedlukning 

Med 2020-resultatet har skolen en positiv egenkapital på tkr. 23.006, hvilket er et stærkt 
fundament for en skole med kun 11 år bag sig og med en negativ åbningsbalance i 2010 på tkr. 
8.717 (hidrørende fra den gæld, som de to fusionerende skoler medbragte i den nye institution). 

 

Usikkerhed om fortsat drift (going concern) 

De fire væsentligste usikkerhedsfaktor i skolens økonomi er pt.:  

- Elevsøgning  
- Ændrede søgemønstre blandt unge som følge af politisk ønske om at optage flere i 

erhvervsuddannelserne 
- Kommende politisk beslutning om elevfordeling 
- Kommende politisk beslutning om ændret taxameterstruktur  
- Muligt bortfald af KUs eksklusive brugsret til fællesområder 

Mht. elevsøgning tegner imidlertid også 2021 positivt. Skolen har fortsat langt flere ansøgere, end 
vi har plads til, og vi er fortsat det mest søgte gymnasium i Hovedstaden. Desuden viser 
demografien i København, at der er udsigt til flere unge i årene, der kommer. 

Mht. ændrede søgemønstre i retning af større optag på erhvervsuddannelserne har den politiske 
intention om 25 % i erhvervsuddannelserne i 2020 endnu ikke betydet ændret søgning i 
Københavns centrum. Gefion er desuden godt rustet til en eventuel mindre søgning pga. det store 
overskud af ansøgere til skolen. 

Pt. afventer vi spændt politiske forhandlinger om elevfordeling, der grundet corona er udskudt, 
Der arbejdes dog fortsat på at afslutte dem før sommerferien 2021, så ikrafttræden ved optag 
2022 er mulig. Man må forvente, at nye regler, hvis hensigt vil være at mindske etnisk polarisering 
på skolerne,  vil betyde en ændret elevsammensætning på Gefion med flere elever med lav 
socioøkonomisk baggrund. Til gengæld er vi godt rustet. 

Ændringer i gymnasiernes taxameterstruktur forventes, når aftale om elevfordeling er på plads. Et 
større analysearbejde i regi af Børne- og Undervisningsministeriet er offentliggjort og peger i 
retning af ændringer, der skal holde hånden under udkantsgymnasier og socialt udfordrede 
gymnasier. Derfor forventes det, at omlægningen vil betyde en forskydning af balancen mellem 
grundtilskud og aktivitetsafhængige dele, så grundtilskuddet vokser. For en stor skole i centrum og 
med god elevsøgning vil dette sandsynligvis betyde en dårligere økonomi. I skrivende stund 



kendes de nye vilkår ikke. Det er den politiske intention, at nye regler skal være gældende fra 
2022. 

Muligt bortfald af KUs eksklusive brugsret til fællesområder kan betyde, at Gefion ikke længere vil 
kunne opretholde sin indtægt for KUs leje af den del af fællesområderne i bygningen, som Gefion 
ejer. Københavns Universitet er i øjeblikket i proces med en ny helhedsplan for sine 
campusområder, og det kan betyde, at man vil fraflytte Øster Voldgade 10 inden for en årrække. 
Situationen er endnu uafklaret. 

 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling, der har betydning for årsresultatet. 

 

Usædvanlige forhold 

Der har ikke i 2020 været usædvanlige forhold med betydning for driftsresultatet. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabets afslutning, der forrykker 
budgetforudsætningerne for 2021. 

 

Forventninger til de kommende år 

Bestyrelsen vil på mødet i april blive forelagt et revideret budget 2021, der som følge af den 
vedtagne 2025-strategi og det gode 2020-resultat opererer med et minusresultat på ca. tkr. 1.200. 
Fra 2022 og frem budgetterer skolen igen med et nulresultat. Vi forventer ikke ændringer i skolens 
kapacitet. 

 


