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København, 8.december 2021 
 

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse 
 

Onsdag d. 8. december kl. 16:30-18:00 på lærerværelset 
 
 
Ved mødet deltog fra bestyrelsen: 
Adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark (formand) (TMP) 
Rektor Steen Enemark Kildesgaard, Københavns Erhvervsakademi (SEK) 
Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen, BUF, Københavns Kommune (NKP) 
Adm. direktør Sine Sunesen, Akademikerne (SSU) 
Lektor Stine Nygaard Jakobsen (SJA) 
Lektor Martin Wildenschild (MWI) 
Gymnasieelev Aylin Saber Hashgin (elevrepræsentant) (ASH) 
Gymnasieelev Freja Jensen Groes (elevrepræsentant) (FJG) 
 
 
Der var afbud fra: 
Dekan Andreas de Neergaard, Institut for mennesker og teknologi, RUC (ANE) 
Kredsformand for S, Jesper Møller Pedersen (JMP) 
 
 
Desuden deltog: 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø (BVE) 
Protokolfører: Vicerektor Nynne Afzelius (NAF) 
Økonomiansvarlig Micky Sørensen (MSO) 
Som observatør: Gymnasieelev og kommende bestyrlesesmedlem Freja Elke Bang (FEB) 
 

 
Torben Möger Pedersen bød velkommen til elevrepræsentant Freja Elke Bang, som indtræder i 
bestyrelsen ved årsskiftet. 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad 2) Meddelelser 
BVE orienterede om 1.g’ernes studieretningsvalg. Alle, udover 8 elever, har fået deres førsteprioritet. 
De forventede studieretninger er blevet oprettet, og der er en lille forskydning i retning af at flere elever 
vælger studieretninger med naturvidenskab. FJG og ASH bemærkede, at det er tydeligt, at der kommer 
færre studieretninger med samfundsfag og flere med biologi og kemi. SSU spurgte, om årsagen til 
ændringen er, at grundforløbet får elever til at skifte mening om valget. SJA svarede, at 
Kvalitetsudvalget for et par år siden undersøgte elevernes valg af studieretning. En af konklusionerne 
her var, at de fleste ved, hvilken studieretning de vil ind på, før de møder i gymnasiet, men lidt flere end 
tidligere møder op med åbent sind og ikke har fastlåst deres valg på forhånd.  
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Der er afholdt møde i Samarbejdsudvalget d. 30/11, og referatet vil blive eftersendt. 
Københavns Professionshøjskole har henvendt sig til Gefions bestyrelse vedr. besættelse af en 
bestyrelsesplads. TMP gør opmærksom på, at der ikke er mulighed for at udvide bestyrelseskredsen. 
Bestyrelsen var enige om at afvise anmodningen, men at invitere KP ind til et bestyrelsesmøde for at 
drøfte overgang fra stx til professionshøhjskole.  
BVE orienterede om at Gefion i år overholder klasseloftet. På tælledagen havde vi 424 1.g elever, heraf 
4 udvekslingselever, som ikke tæller med, dvs. præcis det maksimale antal elever.  
TMP takkede NAF for samarbejdet, da hun har fået nyt job pr 1. januar, og bestyrelsen ønskede 
tillykke. Derfor orienterede BVE om processen vedr. ansættelse af ny vicerektor. Bestyrelsen bakkede 
op om processen. 
 
Ad 3) Økonomistatus og forventet resultat 
MSO orienterede om den nyeste økonomistatus. På sidste bestyrelsesmødet blev fremlagt en 
økonomiopfølgning med et forventet underskud på 900.000 kr., men der er nu et forventet overskud på 
900.000 kr. De væsentligste ændringer er lønmidler, som ved en fejl var taget med to gange, at der var 
afsat for mange midler til løntillæg for undervisning i bestemte fag (centralt fastsat i overenskomsten), 
og at det ikke har været muligt at gennemføre internationale studieture. På udgiftsområdet har der været 
ekstra udgifter til vedligeholdelse, bl.a. med istandsættelse af loftet i Himmelrummet, bortfjernelse af 
graffiti og ekstra udgifter i forbindelse med et brandtilsyn.  
TMP bemærkede, at ud af en økonomi på 100 mio. kr. må udsving i den størrelsesorden forventes. 
NKP spurgte til, om der i dette års regnskab er hensat et beløb til facaderenoveringen. MSO 
bekræftede, at dette er tilfældet, og BVE tilføjede, at gymnasiefællesskabets eksperter har bekræftet, at 
det er påkrævet at vi gennemfører facaderenoveringen, fordi der allerede er udfordringer med 
vandindtrængning et par steder.  
MSO gjorde også opmærksom på, at den finansielle strategi med de aftalte nøgletal er vedhæftet som 
bilag. 
Bestyrelsen godkendte økonomistatus og status på den finansielle strategi.  
 
Ad 4) Budget 2022 
MSO orienterede om budgettet for 2022. Budgettet er lagt ud fra et forsigtighedsprincip, bl.a. fordi der 
er en betydelig usikkerhed på det store facaderenoveringsprojekt. De ekstra lærerårsværk fra 2021 er 
fortsat i 2022, og der er afsat midler til istandsættelse af udeområdet, hvor vi forventer, at der skal 
trækkes 1,5 mio. kr. fra driften. I 2022 skal rengøringen også i udbud igen, og der er forventet en udgift 
på samme niveau som i 2021. 
MWI bemærkede, at vi mange gange har budgetteret konservativt og forsigtigt, og at det er vigtigt både 
for lærere og elever, at lærerne ikke er alt for pressede. Derfor bør vi overveje, om der ikke kunne være 
råd til en ekstra lærer. NKP tilsluttede sig, at vi måske i det fremlagte budgetterer lidt for forsigtigt.  
SEK spurgte, om det kommende forbud mod ventelister ikke også udgør en økonomisk risiko, og BVE 
svarede, at det vil gøre det sværere at optage elever, men at effekten forventes at være relativt lille.  
SSU spurgte, hvorfor der er middelrisiko på lønusikkerhed, når overenskomsten er indregnet. MSO 
svarede, at det rettelig bør være en lille risiko. 
TMP fastslog, at ansættelse af et ekstra lærerårsværk ligger inden for daglig ledelses råderum, og at 
bestyrelsen vil bakke op herom, selv om der allerede er ansat tre ekstra årsværk. NKP tilsluttede sig 
dette, men bemærkede dog, at vi skal være opmærksom på den usikkerhed, der er ved de større 
renoveringsarbejder. Det blev derfor besluttet, at endelig stillingtagen til udvidelse med et årsværk 
afventer martsmødet, hvor MSO fremlægger et femårigt overslagsbudget. 
Vedligeholdelsesplanen var vedhæftet til orientering. 
 
 
Ad 5) Lovpligtig whistleblowerordning 
Rektor præsenterede et samlet forslag til den lovpligtige whistleblowerordning, som også SU bakker op 
om. SJA bemærkede, at Samarbejdsudvalget ønskede at også tidligere ansatte i op til to år efter kan 
indsende anmeldelser, hvilket ikke fremgik af bilaget, men som der var enighed om i SU. Medlemmerne 
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til whistleblowerenheden foreslås at være de to jurister, som Gymnasiefællesskabet stiller til rådighed, 
og fra Gefion Gymnasium Sine Sunesen og Martin Wildenschild.  
Bestyrelsen godkendte forslaget. 
 
 
Ad 6) Status på elevrådets arbejde 
På mødet omdelte elevrådet en skriftlig gennemgang af aktiviteterne siden sommerferien.  
FJG fremlagde elevrådets arbejde, og hun fremhævede især en vellykket elevrådshyttetur, hvor 
elevrådets årsplan blev udarbejdet og vedtaget. Elevrådet afprøver i år en organisering af eleverne i fire 
fokusgrupper: Faciliteter, Klima, Undervisning og Elevrådsaktiviteter. Elevrådet bruger DGS som 
livline, og der er hver anden uge frokostmøde med repræsentanter fra ledelsen.  
MWI roste eleverne for det rigtigt gode arbejde. 
ASH gjorde opmærksom på, at der fra elevrådets side er fokus på gode introduktionsforløb for de nye 
1.g’ere. Der var opbakning fra hele bestyrelsen til at dette fortsat faciliteres. 
Bestyrelsen takkede for orienteringen og besluttede at tage emnet på dagsordenen på næste møde, 
hvortil elevrådet vil have produceret en status over, hvor langt man er med realiseringen af de 
forskellige mål. 
 
Ad 7) Bestyrelsens sammensætning pr. maj 2022 
En ny bestyrelsesperiode indledes pr. 1. maj 2022, og BVE gennemgik, hvem fra bestyrelsen, der kan 
genudpeges: 

- Danske Universiteter udpeger en med et universitetsmandat. Det har hidtil været ANE, og han 
kan genudpeges. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at ANE genudpeges. 

- Københavns Kommune udpeger en med indsigt i grundskolen. Det har hidtil været NKP, og 
han kan genudpeges.  

- Kommunalbestyrelserne i regionen i forening (i praksis Kbh. Kommune) udpeger en. Det har 
hidtil været JMP, og han kan genudpeges.  

- De tre selvsupplerende: TMP, SSU og SEK kan maksimalt sidde i bestyrelsen to gange fire år, 
men alle har kun siddet en gang, og alle modtager gerne genudnævnelse. 

De udpegede eksterne medlemmer og de valgte interne medlemmer med stemmeret vil inden næste 
bestyrelsesmøde afholde et møde vedr. udpegning af de selvsupplerende. BVE sekretariatsbetjener 
processen.  
FEB er ny forperson for elevrådet og deltager som elevrepræsentant i 2022, hvor hun afløser FJG. 
Desuden orienterede SJA om, at hun genopstiller som medarbejderrepræsentant, mens MWI efter mere 
end 8 år i bestyrelsen ikke genopstiller. Bestyrelsen takkede MWI for en god og lang indsats.  
 
 
Ad 8) Bestyrelsens selvevaluering 
TMP gennemgik bestyrelsens selvevaluering og konstaterede med bestyrelsens opbakning, at 
evalueringen overordnet er meget positiv. Bestyrelsen benyttede også lejligheden til at takke ledelsen for 
de tilsendte orienteringer – det gør det lettere at følge med. NKP bemærkede især, at det er en god 
strategi at kommunikere, når der sker noget vigtigt i stedet for blot at sende noget en bestemt dag hver 
måned. SSU bakkede op om, at evalueringen er rigtig god, om end man kunne overveje, om det ville 
være gavnligt med mere kontakt til gymnasiets elever og lærere. Bestyrelsen var enig i, at især 
bestyrelsesseminaret sidst gav en rigtig god effekt og medvirkede til at øge sammenhængskraften og 
indsigten for de deltagende elever og lærere. SEK nævnte også, at man også med fordel kunne invitere 
elever eller lærere ind til møderne, når der er noget aktuelt, eller nogle gange gå rundt og se på 
bygningen, når der er sket noget nyt. 
Bestyrelsen besluttede, at et fælles seminar er en god ide, gerne med et besøg på LIFE i Lyngby 
kombineret med en middag eller tilsvarende. På seminaret inviterer ledelsen også elevrådsbestyrelsen og 
relevante lærere til at deltage.  
 
Ad 9) Evt. 
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SUS foreslog, at NAF om f.eks. et år kommer og fortæller om hendes erfaringer på et andet 
gymnasium, det kunne være interessant for bestyrelsen at høre. NAF tilkendegav opbakning hertil. 
BVE orienterede om, at Gefion er gået med i Bæredygtige Gymnasier, et initiativ igennem 
Gymnasiefællesskabet med fokus på bæredygtighed f.eks. om affaldssortering, elevinddragelse osv. 
Bestyrelsen tilkendegav, at det initiativ vil de rigtigt gerne høre meget mere om. 
BVE gjorde opmærksom på, at da bestyrelsesmødet i marts blev planlagt, overså vi, at det er skolens 
rejseuge, så der arbejdes pt på at finde en anden dato. 
TMP sluttede af med at ønske alle en god jul. 
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