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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 Freja Elke Bang (elevrepræsentant) 
Gymnasieelev NN (elevrepræsentant) 
 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Protokolfører: Vicerektor Benjamin Haahr Bach 
Økonomiansvarlig Micky Sørensen 

 
 

København, 7. september 2022 

 
 

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse (i tilknytning til strategiseminaret) 
 

Fredag d. 16. september kl. 9:45-11:00 på Comwell Roskilde 
 

Efter mødet vil der være en to-go sandwich til hjemturen. I mødet deltager skolens uddannelsesledere 
og kontorleder som observatører. 

 

 
Dagsorden:  
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Velkomst til ny elevrepræsentant (vælges 13.9.). Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde 
vedlægges til orientering. 
 
Bilag: 
Bilag 1 Referat 20220608 
 
 

2. Meddelelser 
Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde m.m., bl.a.: 
- Orientering om skolestart 
- Status på facaderenovering og udeprojekt  
- Gefion Orientering 
- Referat fra møde i samarbejdsudvalget 31. august 2022 

http://www.metropolitanskolen.dk/
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- Gefion Goes Green: Orientering om sommeruniversitet og øvrige initiativer for et grønnere Gefion 
- Eksamensresultat 2022 

 
Bilag: 
Bilag 2a Gefion Orientering eftersendes 
Bilag 2b Program sommeruniversitet 2022 
Bilag 2c Referat Samarbejdsudvalgsmøde 20220831 
Bilag 2d Eksamensresultat 2022 
 
 

3. Økonomiopfølgning 
Økonomiansvarlig Micky Sørensen gennemgår økonomistatus pr. september 2022. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen om økonomiopfølgning til efterretning. 
 
Bilag: 
Bilag 3a Økonomiopfølgning 3. kvt. 2022 
Bilag 3b Regnskab september 2022 baggrund  
Bilag 3c Afrapportering finansiel strategi september 2022 
 

 
4. Budget 2023: Indledende drøftelse  

Regeringen præsenterede 31. august sit forslag til finanslov, der både rummer en pris-/lønregulering, 
der er højere end sædvanligt, og en række mindre besparelser. Skolen har på baggrund af 
finanslovsudspillets takster udarbejdet et første budgetudkast med en fremskrivning af udgifterne fra 
2022 og med øvrige væsentlige og kendte ændringer. Økonomiansvarlig Micky Sørensen gennemgår på 
mødet rammebudgettets forudsætninger. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter udkast til budget og beslutter prioriteringer mhp. skolens 
udarbejdelse af et revideret budget 2023 til vedtagelse på decembermødet. 
 
Bilag: 
Bilag 4a Danske Gymnasiers faktaark om FFL23 
Bilag 4b Rammebudget FFL 2023 

 
 

5. Kapacitet 2023 og særlig profil 
I sommeren 2021 indgik regeringen en aftale om elevfordeling med støttepartierne, 
Kristendemokraterne og DF med henblik på at undgå polarisering og skabe en mere blandet 
elevsammensætning på storbygymnasierne. Redskaberne er for det første en zoneinddeling, for et andet 
en opdeling af eleverne i tre kategorier pr. zone pba. forældreindkomst og for det tredje en stram 
kapacitetsstyring, således at kompetencen til at beslutte skolens kapacitet ikke længere ligger hos 
bestyrelsen, men centralt i ministeriet og siden i regionen. Bestyrelsen får dog mulighed for at udtale sig 
om den centralt udmeldte beregningstekniske kapacitet. Bekendtgørelsen herom er netop udstedt, og 
den lægger op til, at bestyrelsen inden for 4 uger efter 1. september forholder sig til skolens 
beregningstekniske kapacitet, som udsendes af ministeriet. Ministeriets udmelding om den 
beregningstekniske kapacitet er imidlertid i år forsinket. 

 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen forholder sig til to scenarier for kapacitet (bilag) og i forlængelse heraf 
bemyndiger formanden til at svare, når den beregningstekniske kapacitet udmeldes. 
Ligeså indstiller rektor, at bestyrelsen godkender, at skolen ansøger om særlig profil vedr. de tre 
studieretninger, der jf. §14 kan kategoriseres som særlige (latin-græsk, geovidenskab, billedkunst A). 
 
Bilag: 
Bilag 5a Bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier for de gymnasiale udd. 

http://www.metropolitanskolen.dk/
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/elevfordeling/saadan-er-den-nye-fordelingsmodel/inddeling-i-fordelings--og-afstandszoner
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Bilag 5b Notat vedr. kapacitet 2023 
 

 
6. Studieretnings- og valgfagsudbud 2023, herunder profil 

I november og december skal skolens studieretnings- og valgholdsudbud for skoleåret 2023-2024 ligge 
klar på optagelse.dk og på skolens hjemmeside. Bestyrelsen har kompetencen til at beslutte udbuddet, 
som har været hørt i Pædagogisk Råd forud. I et år, hvor optagereglerne ændres, og på baggrund af 
gode erfaringer med det eksisterende foreslår skolen et uændret udbud af valgfag og studieretninger. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender studieretnings- og valgfagsudbuddet 2023-2024. 
 
Bilag: 
Bilag 6 Studieretnings- og valgfagsudbud 2023-2024 
 

 
7. Revideret alkoholpolitik for elever 

Sundhedsstyrelsen har i 2022 ændret sine anbefalinger vedr. alkohol og anbefaler nu, at unge under 18 
år slet ikke drikker alkohol. Det giver anledning til at genbesøge skolens alkoholpolitik, der i øvrigt har 
taget højde for en del af anbefalingerne. Hensigten er at se nærmere på at lave en karensperiode i 
begyndelsen af skoleåret helt uden alkohol, også ved sociale arrangementer, og på at lave helt alkoholfri 
studieture. Sundhedsstyrelsen har i et brev i samarbejde med Danske Gymnasier og Danske 
Erhvervsskoler og -Gymnasier opfordret skolerne til at se kritisk på egne alkoholpolitikker. Skolen har 
derfor igangsat en proces, hvor emnet drøftes med elevrådet og herefter med alle elever i klasserne og 
med lærerne. 
Alle gymnasier i Gymnasiefællesskabet arbejder pt. med at revidere deres alkoholpolitik. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter revideret politik, særligt mht. karensperiode ved modtagelse af 
nye elever og mht. studieture mhp. forelæggelse af gennemdrøftet ny alkoholpolitik på decembermødet. 
 
Bilag: 
Bilag 7a Fællesbrev SST og ungdomsuddannelser om alkohol august 2022 
Bilag 7b Alkohol- og rusmiddelpolitik 2021 
 

 
8. Evt.  

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

 
 
Birgitte Vedersø 

http://www.metropolitanskolen.dk/
https://sst.dk/da/Viden/Forebyggelse/Alkohol/Alkoholforebyggelse/Sundhedsstyrelsens-udmeldinger-om-alkohol

