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Til Gefion Gymnasiums bestyrelse: 
Adm. direktør Torben Möger Pedersen (selvsuppleret, fungerende formand) 
Rektor Steen Enemark Kildesgaard (selvsuppleret, fungerende næstformand) 
Dekan Andreas de Neergaard (udpeget af Danske Universiteter) 
Folkeskolelærer Helle Stolberg Klausen (udpeget af Borgerrepræsentationen) 
Tidl. adm. direktør Sine Sunesen (selvsuppleret)  
Mads Balslev Hansen (udpeget af Borgerrepræsentationen) 
Lektor Stine Nygaard Jakobsen 
Lektor Ask Holm 
Gymnasieelev Aylin Saber Hashgin (elevrepræsentant) 
Gymnasieelev Freja Elke Bang (elevrepræsentant) 
 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Protokolfører: Vicerektor Benjamin Haahr Bach 
Økonomiansvarlig Micky Sørensen 

 
 

København, 1. juni 2022 

 
 

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse 
 

Onsdag d. 8. juni kl. 16:30-18:30 på lærerværelset 
 

Efter mødet vil der være en let servering og et glas vin. 
 

Dagsorden:  
 
 

 
1. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022 

Bestyrelsen har pr. 1. maj påbegyndt ny valgperiode. Den fungerende formand byder velkommen til 
bestyrelsens nye medlemmer Mads Balslev Hansen, Helle Stolberg Klausen, Freja Bang og Ask Holm 
og til ny vicerektor Benjamin Haahr Bach. 
Herefter konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand jf. bestyrelsens gældende 
forretningsorden. 
 
Bilag: 
Bilag 1a Notat om bestyrelsessammensætning pr. 1. maj 2022 
Bilag 1b Gefion Gymnasiums vedtægter Sep2015 
Bilag 1c Forretningsorden for Gefion Gymnasiums bestyrelse 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde vedlægges til orientering. 
 

http://www.metropolitanskolen.dk/
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Bilag: 
Bilag 2 Referat 20220317 
 
 

3. Samarbejde med Københavns Professionshøjskole 
Gefion Gymnasium har med forventning om bevilling fra Region Hovedstaden indgået et samarbejde 
med Københavns Professionshøjskole om bedre brobygning til de største professionsuddannelser for at 
medvirke til at afhjælpe den kommende mangel på lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere. 
På mødet får vi som aftalt på decembermødet besøg af rektor Stefan Hermann, der vil fortælle om 
baggrunden og berøre det konkrete projekt også.  
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager Stefan Hermanns oplæg til efterretning og drøfter perspektiverne 
heraf for Gefion. 
 
Bilag: 
Bilag 3a Projektansøgning samarbejde KP og gymnasier 
Bilag 3b Partnererklæring Gefion 
 
 

4. Meddelelser 
Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde m.m., bl.a.: 
- Gefion Orientering 
- Elevfordelingsaftale og nylig politisk udvikling – orientering v. rektor 
- Verserende sager i gymnasiesektoren 
- Gefion og krigen i Ukraine 
- Status på klimaerhvervsskoler 
- Status fra skolens bæredygtighedsudvalg 
- Handleplan på baggrund af elevtrivselsundersøgelse 
- Gefion i tal 2021 
- Referat fra møde i samarbejdsudvalget 30. maj  
- Coronastatus, information om sommerens eksamen mv. 
- Invitation til dimission 

 
Bilag: 
Bilag 4a Gefion Orientering  
Bilag 4b Gefion i tal 2021 
Bilag 4c Referat fra møde i samarbejdsudvalget 30. maj uddeles på mødet  
Bilag 4d Invitation til dimission 2022 
Bilag 4e Handleplan, Bæredygtighedsudvalget 
Bilag 4f Handleplan elevtrivselsundersøgelse 2021-2022 
 
 
 

5. Økonomiopfølgning 
Økonomiansvarlig Micky Sørensen gennemgår økonomistatus pr. 2. kvartal 2022. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen om økonomiopfølgning til efterretning. 
 
Bilag: 
Bilag 5a Økonomiopfølgning 2. kvt. 2022 
Bilag 5b Budgetopfølgning, baggrund maj 2022 
Bilag 5c Afrapportering finansiel strategi ultimo maj 22 
 

 
6. Strategi 2025: Evaluering af udviklingskontrakt 2021-2022 og udkast til 

udviklingskontrakt 2022-2023 

http://www.metropolitanskolen.dk/
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Udviklingskontrakten for skoleåret 2021-2022, der er en konkretisering af skolens strategiske mål i 
henhold til vores 2025-strategi, er evalueret på nær enkelte punkter, der først kan opgøres ved 
skoleårets afslutning og forelægges til bestyrelsens orientering. Endelig afrapportering sker ved 
septembermødet. 
Desuden har skolen udarbejdet udkast til næste skoleårs udviklingskontrakt, bl.a. på baggrund af de 
indsatser, lærerne har kunnet søge strategimidler til, og som bestyrelsen fik at se i forbindelse med 
martsmødet. Strategipapiret er tilsvarende opdateret. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager evalueringen af Udviklingskontrakt 2021-2022 til 
efterretning og drøfter og evt. justerer udkast til Udviklingskontrakt 2022-2023. 
 
Bilag: 
Bilag 6a Evaluering af Udviklingskontrakt 2021-2022 
Bilag 6b Udviklingskontrakt 2022-2023 udkast 
Bilag 6c Gefion strategi 2025 Du kan godt! Opdateret ift. udviklingskontrakt 2022-2023 
 
 

7. Bestyrelsesseminar september 2022: Midtvejsstatus på Strategi 2025: Du kan godt! 
Bestyrelsen har medio september et 12-12-seminar, og det er tidligere besluttet at bruge seminaret til en 
midtvejsstatus på og mulig justering af skolens 2025-strategi. På den baggrund har skolen udarbejdet et 
programudkast til bestyrelsens drøftelse. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget til strategiseminar og giver input og ideer til den videre 
planlægning. 
 
Bilag: 
Bilag 7 Strategiseminar for Gefion Gymnasiums bestyrelse september 2022 
 

 
8. Evt.  

 
På vegne af bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen – og med venlig hilsen 
 

 
 
Birgitte Vedersø 
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