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Referat af CG-bestyrelsesmøde
onsdag d. 29. maj 2013
Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, René Kural, August
Lohse, Jens Mandrup, Flemming Pless, Birthe Tandrup (referent)
Afbud fra Marie Moring og Anette Vistesen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser.
Meddelelser fra rektor: se bilag 1, efter referatet.
TA uddybede kort implementeringen af OK13: OK13 må ses som et forandringsprojekt og
er en aftale som et stort antal gymnasielærere er politisk utilfredse med. På CG har ledelsen
holdt samtaler med alle ansatte om arbejdsopgaver næste skoleår. Overordnet set er disse
samtaler forløbet godt, men den uvante situation har skabt utryghed og nervøsitet.
Lectio har netop udarbejdet et tidsregistreringssystem skolen nok vil anvende.
Bestyrelsen diskuterede tidsregistrering; konklusionen er at det må vise sig løbende hvordan
det vil fungere.
EA forklarede at der er kommet en ny samarbejdsaftale fra Samarbejdssekretariatet, og at
SU skal arbejde på en ny måde. I SU-regi skal der næste skoleår bl.a. laves
arbejdsbeskrivelser af opgaver og diskuteres rammer og procedurer for arbejdet.
TM bemærkede at der er et stort behov i lærerkollegiet for at blive inddraget i hvordan
procedurerne fremadrettet skal være. CG er en demokratisk arbejdsplads, og det er vigtigt at
få italesat rammer i PR-regi og ikke kun i SU.
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4. Økonomi: regnskabsopfølgning på afslutningen af 1. kvartal
Regnskabsopfølgning efter 1. kvartal samt en tidlig prognose udarbejdet af Helle peger på at
det på alle punkter ser fornuftigt ud ift. budgettet, endog generelt lidt bedre end beregnet,
idet der er flere elever end budgetteret med.

5. Resultatlønsrapport
Det er en foreløbig udgave af rektors resultatlønsrapport for 2012-13 der foreligger, idet endelige tal
for skoleåret endnu ikke er klar. Bestyrelsen gav formanden mandat til at foretage en endelig
vurdering midt på sommeren og rundsende denne til bestyrelsen. På første bestyrelsesmøde i
skoleåret 13-14 opsummeres konklusionerne, og der udarbejdes en ny resultatlønskontrakt.
Kommentarer til den foreløbige rapport:
Område 1: Kapacitetsudvidelsen: godt resultat.
Område 2: Nye undervisningsformer: der er tale om godt arbejde, men der er et stykke vej endnu, så
punktet kunne indgå i kontrakten for næste år.
Område 3: Trivselsskabende initiativer: der forestår et stort tillidsskabende arbejde ift. OK13, så
også dette punkt kunne tages op næste år. Der skal udarbejdes en ny APV næste år og dermed
arbejdes strategisk med trivselsundersøgelse.
Område 4: Fravær og frafald: Dette punkt må afvente de endelige tal.

6. Byggeri
1. Sommerens byggerier: lærerværelset og pædagogisk værksted. Der er nedsat et
byggeudvalg med lærere og elever, planerne er i udbud nu, entrepreneur vælges i juni,
og ombygningen skal foregå i sommerferien.
2. Byggeriet i næste skoleår: Yderligere to byggerier afventer svar fra Københavns
kommune: pigesalen og lokale 41. Pigesalen er afhængig af at det meste af skolens idræt
flyttes til den nye multihal på Holmen. Ombygningen af lokale 41, der skal deles i to
lokaler, er afhængig af om der gives tilladelse til at bygge en ekstra etage på Fabrikken. I
så fald skal billedkunst i en periode flyttes ned i lokale 41. Kommunen har nu besluttet
at dette byggeri skal i nabohøring.
Bestyrelsen gennemså et antal tegninger fra Rønnow Arkitekter over den ekstra
fabriksetage.
TA forklarede at der desværre har der vist sig et fugtproblem i idrætssalene og i lokale
41. Problemet kan forholdsvis nemt klares i idrætssalene, men er større i lokale 41. Der
er lavet en analyse af fugtproblemerne, og det anbefales at væggene og gulvet ordnes,
bl.a. at gulvet tages op og får lagt membran ind. Vurderingen er at det vil koste ca.
600.000 kr. at sikre lokale 41 og området deromkring. Bestyrelsen gav TA mandat til at
forhandle en løsning hjem.
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3. Låntagning: Bestyrelsen besluttede at holde fast ved den foreslåede låntagning hos
Nykredit på 12 mio.kr. – lånet optages, men først i 2014.
4. Krydsfeltet: Projekt Krydsfeltet skrinlægges. CG er inviteret til møde i juni om hvordan
Frelser Kirkes kirkehave kunne renoveres og anvendes.
7. Evt.
Jens Mandrup har fået ny adresse: Ved Linden 9, 4tv, 2300 S

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 11.9.2013. kl. 16

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato

Navn

Underskrift

Benny Dylander
Anette Vistesen
Flemming Pless
Jens Mandrup
René Kural
Torben Monefeldt
Eik Andreasen
August Lohse
Marie Moring

bt/maj 2013
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Bilag 1
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 dette 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.
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