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Christianshavns Gymnasium - Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. 

maj 2013 kl. 16.30 

OBS: Mødet starter på Arkitektskolen Kanonbådsvej 4A hos René Kural (hus nr. to fra 

CG siden. Brug evt. ringeklokken på hoveddøren!) og fortsætter med spisning på ”Spisehuset 

56 grader” på Krudtløbsvej 8 (bordet er bestilt til kl. 18.45 – meld venligst hurtigt afbud, hvis I 

ikke kan deltage i spisningen). 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat (bilag 1) 

3. Meddelelser 

a. Meddelelser fra rektor – se nedenfor i dette dokument 

4. Økonomi: Regnskabsopfølgning på afslutningen af 1. kvartal (bilag 2) 

5. Resultatlønsrapport: Diskussion af rektors foreløbige udgave af resultatlønsrapport for 

2012-13. (bilag 3) 

6. Byggeri 

a. Orientering om sommerens ombygninger på lærerværelset, pædagogisk værksted, i 

Pigesalen og i klassetrinsauditoriet (L41). Skolen har sendt sagerne i udbud hos en 

gruppe på fem entreprenører. Ombygningerne starter 1. juli og forventes afsluttet i 

august. (orienteringspunkt) 

b. Udbygningen af tagetagen på Fabrikken i skoleåret 2013-14. Skolen afventer 

resultatet af en dispensationsansøgning til Kbh. Kommune, inden projekteringen 

kan fortsætte. Afgørelsen forventes at komme i løbet af juni. (orienteringspunkt) 

c. Låntagning: Skolen har, som diskuteret på forrige bestyrelsesmøde, fået et tilsagn 

fra Nykredit om at kunne låne ca. 12 mio. kr. til byggerierne. Ledelsen vurderer, at 

skolen har tilstrækkelig likviditet til at betale for sommerens ombygninger, hvorved 

vi kan vente med at optage det nye lån til 2014 og derved spare renteudgifter i 

2013. (beslutningspunkt) 

d. Krydsfeltet: Jeg har sammen med skoleleder fra Døttreskolen og Præsten i Vor 

Frelser Kirke deltaget i oplæg om Krydsfeltet på Menighedsrådets forrige møde og 

efterfølgende har Menighedsrådet på mødet i denne uge besluttet IKKE at støtte 

processen omkring opførelse af Krydsfeltet på kirkens grund. Jeg opfatter derfor 

projektet som skrinlagt. 

7. Evt. 

8. Efter mødet: Rundvisning på Arkitektskolen ved René Kural og transport til middagen i 

”Spisehuset 56 grader” tæt ved Arkitektskolen.  
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Meddelelser fra rektor 

 Vedrørende implementeringen af OK13 på CG: Samtlige lærere har været til samtale med 

rektor/vicerektor omkring udmøntningen af arbejdsopgaverne for det kommende skoleår. Lærerne 

havde forud for samtalerne individuelt og i faggrupper haft mulighed for at ønske, hvilke hold de 

gerne ville undervise næste år, samt hvilke øvrige opgaver de gerne ville påtage sig. Det har været 

muligt at tilgodese langt hovedparten af disse ønsker. Når man tager den meget begrænsede tid fra 

vedtagelsen af OK13 til afslutningen af timefagfordelingen i betragtning, så er forløbet set fra et 

ledelsessynspunkt gået positivt og fornuftigt. Skolen vil tilvejebringe et tidsregistreringssystem 

inden starten af det nye skoleår, som lærerne kan bruge til at registrere deres tilstedeværelse. Der 

er pt flere systemer under udvikling, så vi har endnu ikke lagt os fast på et bestemt system. 

 

 Til sommer stopper tre af skolens faste lærere. De to går på pension efter mange års ansættelse på 

CG (Jannie Dam og Poul Hviid), mens Lars Elkjær skifter til Allerød Gymnasium.  

 

 Skolen har i første halvdel af maj ansat fire fastansatte lærere på fuldtid. Det drejer sig om Nanna 

Vesterdorf (engelsk, dansk), Sebastian Lang-Jensen (samfundsfag, historie), Troels Leuenhagen 

Petersen (biologi, matematik) samt Mette Kraaer (matematik, samfundsfag). Mette og Troels skal i 

pædagogikum næste skoleår, mens Nanna tager pædagogikumåret efter. Sebastian har allerede 

pædagogikum. Der var omkring 250 ansøgere til stillingerne. 

 

 Efter de fire fastansættelser og timefagfordelingen står en række hold tilbage, som besættes frem 

mod starten af juni. Der har været omkring 450 ansøgere til disse stillinger. På nuværende 

tidspunkt har skolen forlænget ansættelsen for 6 årsvikarer, der blev ansat sidste år.  

 

 Der er kommet en ny vejledning om vedtægter for gymnasiale institutioner m.v. (nr 9097). Jeg 

vedhæfter denne bilag til udsendelsen af materialer til bestyrelsesmødet.  

 

 Der er kommet meddelelse fra ministeriet om, at man ikke har kommentarer til CGs årsrapport. 

 

 Eksamensterminen 2013 er set i forhold til tidligere år speciel, idet det i år slår fuldt igennem, at 

studenter fremover kun skal aflægge prøve i 9 – og ikke som tidligere 11 – fag. Blandt disse ni 

prøver er altid Studieretningsprojektet (SRP), som afsluttes ved juletid i 3.g samt den mundtlige 

prøve i Almen Studieforberedelse. Herudover normalt 3 skriftlige eksamener og 6 mundtlige 

fageksamener fordelt over de tre gymnasieår. Helt konkret betyder det, at mange 3.g’ere kun skal 

op i tre mundtlige eksamener inklusive prøven i Almen Studieforberedelse. 


