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Referat af CG-bestyrelsesmøde
tirsdag d. 10. juni 2014
Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, Katja
Munch Thorsen, René Kural, Jonathan Tümmler, Birthe Tandrup
Afbud fra August Lohse og Simon Simonsen

1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentationsrunde
Rektor bød den nye bestyrelse velkommen, hvorefter der var præsentationsrunde.
2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

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

4. Meddelelser
Meddelelser fra rektor: se bilag 1, efter referatet.
5. Valg af formand
Niels Ploug blev valgt som ny bestyrelsesformand.
6. Bestyrelsens arbejde
TA tilføjede til den korte, overordnede orientering om bestyrelsens arbejde at det ville være
ønskeligt at fortsætte den politik den tidligere bestyrelse havde haft, der bemyndigede rektor
til at ansætte personale uden først at kontakte bestyrelsen. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
7. Elevoptag til 1.g.
TA oplyste, at elevoptaget i Københavnsområdet styres af 4 fordelingsudvalg, hvor CG er
placeret i udvalget for Københavns centrum.
Fra i år er afstandskriteriet til søgte gymnasium helt afgørende, og den søgte studieretning
har ikke indflydelse på optagelsen. Det vil på sigt betyde, at de mere sjældne studieretninger
forsvinder.
Uddannelsesparathedsprøverne er nu skriftlige og fælles for området.
Fra 2014 vil klassekoefficienten for de enkelte klasser svinge lidt mere omkring de 28, og
endnu en af 1.g-klasserne vil indeholde to studieretninger.
8. Implementering af OK 13.
TA fremhævede, at de mange nye undervisningsformer krævede mere flexibilitet i forhold
til timer og forberedelse.
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Planlægningen af årets undervisning har fundet sted i en dialog mellem den enkelte lærer og
ledelsen. TM tilføjede, at det fra i år var blevet mere gennemskueligt, hvad der krævedes i
forbindelse med de enkelte arbejdsopgaver.
Efter aftale kan merarbejde afspadseres eller udbetales.
For at komme usikkerheden i forbindelse med arbejdsbelastningen ved eksamen til livs
overvejer ledelsen at ændre datoerne for beregningen af skoleåret.
9. Arbejdspladsvurdering (APV) og undervisningsmiljøvurdering (UMV).
APV er blevet drøftet i SU, hvor man afventer en indstilling fra en erhvervspsykolog, og
hvor man derfor fortsætter arbejdet næste år.
Vedrørende UVM henviste TA til bilag.
10. Bygninger.
a. Københavns kommune overleverer et ikke-velholdt gymnasium til staten i 2007, og vi
bliver selvejende fra 2010.
b. En kort status er, at ombygningen på Fabrikken giver 3 klasseværelser samt en
tagterrasse. Der er problemer i forhold til Københavns kommune med en brandtrappe.
c. Der er en skade på taget af hovedbygningen, og taget bør skiftes inden for et år. Det vil
koste 7,5 mio. kr..
11. Regnskabsopfølgning efter 1. kvartal.
Det midlertidige resultat ser godt ud, men meget kan ændre sig.
12. Resultatløn.
NP og TA vil udarbejde et udkast til resultatlønskontrakt til mødet i september.
I den sammenhæng ser Katja det som et mål, at vi udvikler en mangfoldig skole med en
heterogen elevgruppe, som vi løfter bedst muligt.
TA svarer, at vi har beskrevet vor sociale løfteevne, og at det kan indgå i
resultatlønskontrakten.
13. Indvielse og jubilæum.
Indvielsen af Fabrikkens top og vor 90 års fødselsdag skal fejres med eleverne den første
skoledag efter ferien.
Med naboer og samarbejdspartnere vil vi fejre indvielsen fredag d. 12/9 ca. kl. 14.30.
14. Kommende møder.
Årets bestyrelsesmøder er fastlagt til 15. sept., 15. dec., 23. marts 2015 og et temamøde d.
21. maj kl. 8.30-14.00.
René foreslog, at temamødet bl.a. kunne bruges til en drøftelse af en bygningsmæssig
manifestation, fx placeret i Abegården, mens Jonathan så Abegården som en mulighed for at
løse skolens rygeproblem.
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15. Evt.
Intet under evt.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato

Navn

Underskrift

Niels Ploug
Katja Munch Thorsen
Lise Ammitzbøll
Simon Simonsen
René Kural
Torben Monefeldt
Eik Andreasen
August Lohse
Jonathan Tümmler

TM (& BT pkt. 1-6)/juni 2014

Bilag 1: Meddelelser fra rektor
Meddelelser
a. Personale: Der er fastansat ni lærere med virkning fra skolestarten i august. De seks af lærerne har
været årsvikarer på CG i dette skoleår. De tre sidste har alle pædagogikum og efterfølgende
undervisningserfaring fra et andet gymnasium. Desuden er der i skrivende stund ansat 10 (ud af 12)
årsvikarer, som erstatter lærere på orlov, frikøb o. lign. Endelig har skolen tilknyttet Marie Husby
som ny gymnasiepsykolog med virkning fra 1. maj i stedet for psykolog Thomas Elsborg. åæ
b. IT: Hen over de næste måneder fornyes ansattes bærbare computere og smartphones. Ved den
lejlighed nedlægges de fleste faste computere på skolen, fx i alle klasselokaler og på kontorer og
lærerarbejdspladser. Til gengæld etableres opkoblinger til skærme/tastaturer/mus på en række
kontorer og lærerarbejdspladser og til Smartboards i klasserne. Alle lærere kan til opladning i løbet
af dagen anvende oplademuligheden i de nye individuelle lærerskabe, som blev anskaffet ifm. sidste
sommers ombygninger.
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