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Til Gefion Gymnasiums bestyrelse: 
Adm. direktør Torben Möger Pedersen (selvsuppleret, formand) 
Rektor Steen Enemark Kildesgaard (selvsuppleret, næstformand) 
Dekan Andreas de Neergaard (udpeget af Danske Universiteter) 
Folkeskolelærer Helle Stolberg Klausen (udpeget af Borgerrepræsentationen) 
Kommunaldirektør Sine Sunesen (selvsuppleret)  
Mads Balslev Hansen (udpeget af Borgerrepræsentationen) 
Lektor Stine Nygaard Jakobsen (medarbejderrepræsentant) 
Lektor Ask Holm (medarbejderrepræsentant) 
Gymnasieelev Freja Elke Bang (elevrepræsentant) 
Gymnasieelev Caroline Quass Størup (elevrepræsentant) 
 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Protokolfører: Uddannelsesleder Louise Westmark (vikarierer for vicerektor Benjamin Haahr Bach) 
Økonomiansvarlig Micky Sørensen 

 
 

København, 28. november 2022 
 

Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse  
 

Tirsdag d. 6. december kl. 16:30-18:00 på lærerværelset 
 

NB! Efter mødet er der lidt tapas og et glas vin, og kl. 19 er der mulighed for at deltage, når Julius 
Mygind holder foredrag i festsalen for forældre til elever i 1.g om alkohol og stoffer. 

 
Dagsorden:  
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde vedlægges til orientering. 
 
Bilag: 
Bilag 1 Referat 20220916 
 
 

2. Meddelelser 
Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde m.m., bl.a.: 
- Gefion Orientering 
- Referat fra møde i samarbejdsudvalget 15. november 2022 
- Orientering om investeringsrammer fra BUVM 
- Elevtal ved tælledag 1.g uden overskridelse af klasseloft (forhåndsgodkendt af formanden) 
 

 
Bilag: 
Bilag 2a Gefion Orientering  
Bilag 2b Referat Samarbejdsudvalgsmøde 20221115 
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3. Økonomiopfølgning 
Økonomiansvarlig Micky Sørensen gennemgår økonomistatus pr. november 2022 og orienterer 
herunder om forventet årsresultat 2022. Der er tale om meget små forskydninger fra seneste 
økonomiopfølgning fra september. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen om økonomiopfølgning til efterretning. 
 
Bilag: 
Bilag 3a Økonomistatus nov. 2022 
Bilag 3b Afrapportering finansiel strategi 
 
 

4. Budget 2023 
På baggrund af bestyrelsens tilbagemeldinger på mødet i september har skolen udarbejdet et budget for 
2023 med uændrede forudsætninger ift. store poster som f.eks. lærer-elev-ratio, efteruddannelse og 
undervisningsmidler. Der er desuden også udarbejdet et langtidsbudget for overslagsårene 2024-2027. 
Langtidsbudgettet opererer (alene på resultatlinjen) med 3 scenarier:  
- Dels et scenarie 1 med 16 spor indfaset med 16 1.g-klasser fra optag 2023,  
- Dels et scenarie 2 med 16 1.g-klasser i 2023 og herefter igen 15 klasser, og endelig 
- Dels et scenarie 3 med uændret 15 spor 
Økonomiansvarlig Micky Sørensen gennemgår budget, langtidsbudget og forudsætninger. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen pba. en drøftelse af langtidsbudgettet godkender budget 2023  
 
Bilag: 
Bilag 4a Budget 2023  
Bilag 4b Langtidsbudget 2023-2027 
 
 

5. Opfølgning på strategiseminar 
Efter bestyrelsens strategiseminar i september konkluderede bestyrelsen på sit møde, at der ikke er 
behov for en egentlig revidering af skolens 2025-strategi, men at mindre justeringer vil fremgå af de 
næste skoleårs udviklingskontrakter. Skolen har udarbejdet en kortfattet opsamling på seminaret, og der 
er iværksat initiativer vedr. seminarets temaer om elevtrivsel, herunder fravær. På mødet orienterer 
rektor herom. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter opsamlingen på strategiseminaret og de foreslåede nye initiativer. 
 
Bilag: 
Bilag 5a Opsamling på strategiseminar og tentative konklusioner sept. 2022 
Bilag 5b Indsats vedr. elevtrivsel 
Bilag 5c Trivsels- og antimobbepolitik 2022 
Bilag 5d Indsats vedr. fraværsbekæmpelse 
Bilag 5e Artikel fra Berlingske om Generation Nedlukning 20221126 
 
 

6. Status på elevrådets arbejde 
Elevrådsrepræsentanterne giver en status på arbejdet i elevrådet. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager elevrådets orientering til efterretning. 
 
Bilag: 
Bilag 6 Elevrådets statusredegørelse 2022 
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7. Revideret rusmiddel- og alkoholpolitik for elever 

Efter drøftelser med elevråd, lærere og bestyrelse i efteråret 2023 har skolen tilsluttet 
Gymnasiefællesskabets nye kodeks for afholdelse af fester, studieture mv. Vi tager ansvar! Som konkret 
udmøntning heraf har skolen udarbejdet en revideret rusmiddel- og alkoholpolitik, der bl.a. forbyder 
indtagelse af alkohol på studieture. Den reviderede politik foreslås at træde i kraft pr. 1.1. 2023. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender revideret rusmiddel- og alkoholpolitik 
 
Bilag: 
Bilag 7a Gymnasiefællesskabets kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture m.m. 
Bilag 7b Revideret rusmiddel- og alkoholpolitik nov. 2023 

 
 

8. Professionel kapital: Resultatet af skolens medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
Skolen har gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse med overordnet gode resultater og 
stigende tilfredshed. På mødet orienterer uddannelsesleder Andreas Møller Lange og TR for lærerne 
Stine Jakobsen om resultatet med benchmark til øvrige skoler. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen og tager den til efterretning. 
 
Bilag: 
Bilag 8 Afdækning af Professionel kapital Gefion okt. 2022 
 
 

9. Evaluering af bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen evaluerer sit arbejde årligt. På mødet drøftes evalueringens form og indhold plus en 
procesplan. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i evalueringsskemaet fra sidste åre drøfter form og indhold af 
evalueringen mhp. udfyldelse af evalueringen inden næste møde i marts 2023, hvor resultatet behandles. 
 
Bilag: 
Bilag 9 Selvevaluering af bestyrelsens arbejde 2022 
 
 

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

 
 
Birgitte Vedersø 
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