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Referat af CG-bestyrelsesmøde
onsdag d. 11. september 2013
Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, August Lohse,
Jens Mandrup, Anette Vistesen, Birthe Tandrup (referent)
Afbud fra Flemming Pless og René Kural

1. Godkendelse af dagsorden
Til dagsordenen blev inden ”Evt.” tilføjet et ekstra punkt: lønrammestigning til rektor.

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

3. Meddelelser.
a. Meddelelser fra rektor: se bilag 1, efter referatet.
TA tilføjede at CG lige pt. har besøg af Altes Gymnasium fra Flensborg samt fra
Lunds Katedralskole. Derudover er det sandsynligvis muligt for CG at sende to
elever og en lærer til St. Croix i starten af 2014 som deltagere i et projekt under TSTsamarbejdet. Projektet foregår i samarbejde med National Park Service på St. Croix,
og deltagerne skal bl.a. udarbejde informationsmateriale og plakater om kolonitiden
med danske turister som målgruppe.
b. Meddelelser fra formanden og andre medlemmer:
BD orienterede om Bestyrelsesforeningens arbejde med ungdomsuddannelserne og
sagde at Bestyrelsesforeningen finder mediernes debat om erhvervsskolerne ift. det
almene gymnasium uheldigt vinklet.
c. Nyt fra ministeriet: se bilag 2, efter referatet

4. Økonomi: regnskabsopfølgning efter 2. kvartal
Overordnet set er der tale om et positivt resultat efter 2. kvartal med 796.000 kr. mere i
positiv det første halve år end forventet. Der har været færre lønstigninger end forventet,
mere lønrefusion og færre udgifter til afskrivninger, bl.a. pga. senere start på byggeriet på
fabrikken. Bortset herfra er der på flere konti brugt lidt mere end budgetteret med – fx på
ejendomsdrift- og forsyning og IT.
En forsigtig prognose peger på et overskud på 1 mio. kr. mere end budgetsat for året.
Formanden mente at det med de varslede besparelser er klogt at være konservativ i
budgetlægningen, men at det kan overvejes om der er steder hvor der bør tilføres penge.
Eik kommenterede at der generelt er genereret store overskud i sektoren, og at de
overvejende skal gå til undervisningen.
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TM problematiserede at nye klasser skal betale 300 kr. hver til hyttetur og NV-ekskursion,
og de synes det er en stor udgift. TM forslog at skolen fremadrettet dækkede den udgift.
TA forklarede at skolen allerede betaler en del af udgifterne ifm. ekskursioner ved
skolestart, men at billigere NV-ekskursioner kan bevirke at beløbet evt. skal sættes ned
fremadrettet. Konklusionen blev at emnet tages op umiddelbart efter evalueringen af
grundforløbet.
5. Bestyrelsens godkendelse af antal elever pr. årgang iht. regler om 28-loftet
Bestyrelsen godkendte antal elever pr. 10.9.2013: Ift. klasseloftet på max 28 elever i
gennemsnit pr årgang er der på optællingsdagen et minus på 1 elev i 1.g, 1 elev i 2.g og 7
elever i 3.g. I alt er der 719 elever på CG.
6. Resultatløn
a. Rektors resultatlønsrapport for 2012-13 blev diskuteret, og der var enighed om en
målopfølgningsprocent på 85%, som blev fastlagt ud fra følgende vurdering af
resultatlønskontraktens fire indsatsområder:
1. Kapacitetsudvidelse (vægtes 30 % af den samlede ramme): Målopfyldelsesgrad 100 %
2. Nye undervisningsformer (vægtes 30 % af den samlede ramme): Målopfyldelsesgrad 75 %
3. Trivselsskabende initiativer (vægtes 30 % af den samlede ramme): Målopfyldelsesgrad 75 %
4. Fravær og frafald (vægtes 10 % af den samlede ramme): Målopfyldelsesgrad 100 %

b. Ny resultatlønskontrakt til rektor for 2013-14:
Formandens oplæg til resultatlønskontrakt for 2013-14 blev diskuteret, og efterfølgende
var der enighed om ændringer i punkt 1 (Kapacitetsudvidelsen) og punkt 3 (Lærernes
arbejdstid). Den endelig kontrakt vedhæftes referatet som bilag 3.
7. Hal C på Holmen
Hal C på Holmen, en dejlig, ny hal, hvor en stor del af CG’s idrætsundervisning nu foregår,
er netop indviet, og pt. arbejder især TM med indkøb af grej.
8. Sommerens byggerier samt planer for kommende bygningsarbejder
Sommerens byggerier, lærerværelset og pædagogisk værksted, er gået godt og er stort set
færdige.
Kommende bygningsarbejder: Vi afventer endelig byggetilladelse fra kommunen til at
bygge en ekstra etage på fabrikken. Tilladelsen gives forhåbentlig efter udløbet af
naboklagefristen til Natur- og Miljøankenævnet om nogle uger.
9. Kommende møder i bestyrelsen og kommende bestyrelsesvalg
Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 11.december 2013 kl. 16.30 og d. 26. marts 2014 kl. 16.30.
Maj 2014 skal en ny bestyrelse starte. BD og AV meddelte at de stopper.

Bestyrelsen vedtog flg. tillæg til vedtægten for Christianshavns Gymnasium:
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Efter beslutning på bestyrelsesmødet d. 11.9.2013 udgår bestemmelsen i §6, stk 2 om en
maksimal aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer

10. Lønrammestigning til rektor
Bestyrelsen godkendte at rektor overgik til lønramme 38, idet skolens elevtal er steget til
over 700.
11. Evt.
August spurgte om de bilag der udsendes til et bestyrelsesmøde, er fortrolige, indtil mødet
har været afholdt. Status af bilagene bliver undersøgt til næste møde.
Bestyrelsen fik en rundvisning i de ombyggede lokaler.

bt/sep 2013

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
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Bilag 1: Meddelelser fra rektor









Skolestarten på CG er gået rigtig fint! For andet år i træk udvider vi skolen med en ekstra klasse
fra 8 til 9 spor. Der er pt fyldt helt op til klasseloftet på 28 i 1.g og i 2.g. I 3.g er klasserne næsten
fyldt op, og gennemsnittet ligger lidt over 27 elever pr klasse.
Traditionen tro deltog teamkoordinatorer og tutorer (ældre elever) i et introduktionsforløb med
de nye 1.g klasser i de første 4 skoledage. I afslutningen af den anden skoleuge afholdt vi
idrætsdag og idrætsfest for hele skolen – heldigvis i dejligt vejr. En helt særlig CG-begivenhed,
som man kan få indtryk af ved et kig på billederne fra dagen på skolens hjemmeside.
Af forskellige grunde (orlov, pension, jobskifte, skoleudvidelse, barsler) startede der efter
sommerferien et ekstraordinært stort antal nye lærere på skolen. 15 helt nye personer, hvoraf
flere blev fastansatte. Vi har derfor haft ekstra fokus på denne gruppe i skolestarten. Indtrykket
er, at det er gået fint.
Som en del af skolestarten holder vi forældremøder i alle de nye 1.g klasser i starten af
september. Se nærmere herom i rektors nyhedsbrev på skolens hjemmeside.
Det er nu anden gang, at vi starter skolen op med virkningen af den nye rygelov, hvorefter ingen
må ryge på skolens matrikel. Det betyder, at et ret stort antal rygere udvandrer fra skolen i
frikvartererne. Skolens ansatte har arbejdet fokuseret på i skolestarten, hvor det gode vejr i
særlig grad kan ”opfordre” til udendørs rygning på omkringliggende fortove, at skabe rimelige
betingelser for vores naboer. Ikke mindst de børn, som færdes på Prinsessegade mellem skoler
og daginstitutioner. Vi prøver at flytte rygere væk fra Prinsessegade og forsøger at få elever, der
ikke skal ryge til at blive inde i skolegården. Men alt i alt er rygeloven, som giver stor fornuft ud
fra en sundhedsmæssig synsvinkel, rent praktisk en udfordring. Kommunen har i øvrigt i lighed
med tidligere år inviteret repræsentanter fra byens gymnasier til møde om elevers anvendelse af
rusmidler og tobak.

Bilag 2: Nyt fra ministeriet






Finanslovsforslaget er kommet. I store træk ligner forslaget tidligere udmeldinger, dog byder
forslaget desværre på nye store besparelser også i 2017. I store træk er der – ud over
ufinansierede lønstigninger til lærerpersonalet på omkring 6 % - tale om besparelser på omkring
2 % hvert år fra 2014-2017. Alt i alt betyder det besparelser på mere end 10 % af skolens
økonomi indfaset hen over det næste fire år, dog med en mulighed for, at nogle af de midler, der
bespares ved de årlige taxameternedskrivninger, kan blive tilbageført til stx og måske også CG
(jf. bilag 2)
Der er kommet brev fra ministeriet om, at skolen mangler at offentliggøre datoen for
ministeriets godkendelse af skolens vedtægter. Datoen er fundet og sættes nu på skolens
hjemmeside (bilag 3)
Brev fra ministeriet om en ny socioøkonomisk model, som bl.a. vurderer skolens
studentereksamensgennemsnit ved hjælp af en socioøkonomisk model, der ”renser
karaktergennemsnittet” for socioøkonomiske faktorer. CG optræder herefter ”neutralt” og
gennemsnitligt i undersøgelsen blandt alle de danske gymnasier (bilag 4)Brev fra ministeriet
om at CG studenter i rigt tal starter videregående uddannelse, men i forhold til andre gymnasiers
studenter ikke så hyppigt inden for de to første år efter studentereksamen.
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