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Referat af CG-bestyrelsesmøde 

mandag d. 29. maj 2017 

 
Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Simon Simonsen, Eik Andreasen, Katja Munch Thorsen, 

Kirsten Andersen, Lise Ammitzbøll, Referent: Birthe Tandrup 

Afbud fra Villy Rønn Knudsen 2.x, Felix Krogh Vissing 3.x og René Kural 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

3. Meddelelser 

Meddelelser fra rektor – se bilag 1 nedenfor. Derudover meddelte TA at der nu er ansat en ny IT-

chef, og at vi er tæt på at være færdige med timefagfordelingen for næste år og med alle ansættelser.  

 

4. Undervisningsmiljøvurdering og handleplan  

UMV´en er netop færdig. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse med fokusgruppeinterviews. 

Evaluatorerne har lavet en sammenfatning af undersøgelsen, og arbejdsmiljøudvalget har lavet en 

handleplan, som vil blive præsenteret for ansatte i starten af næste skoleår, hvor der vil blive fulgt op 

på hovedemnerne. Her kan nævnes en kritik af festerne, mens caféerne roses, et ønske om en rigtig 

kantine og flere fællesområder og en problematik ift. hvordan man vælges til visse elevudvalg (der 

betegnes som for klikeprægede). 

 

5. Udviklingsområder på CG i det kommende skoleår  

Områderne skal afspejles i resultatlønskontrakten for 17-18, som vil blive taget op på det første 

bestyrelsesmøde næste skoleår.  

 

Kommentarer: 

KA foreslog et fokus på de stille elever – at man kan vise dygtighed på flere måder, at vi viser 

vigtigheden af at udvikle sig, at vi arbejder med læring på mange måder (bl.a. innovative), at 

teamkoordinatorfunktionen fx får mere fokus på studiekultur. Vi har mange meget dygtige elever der 

hurtigt kan komme til at sætte dagsordenen. Et par kolleger har været på et kursus om stille elever i 

foråret 17 og har vidensdelt.  

  

EA bemærkede at det at være blevet en distriktsskole er en udfordring vi må forholde os til og 

foreslog et fokus på den situation.  

  

BT redegjorde kort for skolens arbejde med formativ feedback og karakterforsøg i 1.g: at første 

standpunktskarakter erstattes af formativ evaluering, derudover gives der én standpunktskarakter i 

foråret samt en årskarakter. Formativ evaluering er sat i gang på en halv pædagogisk dag i maj 17 

med oplæg af bl.a. EVA (på baggrund af en nylig rapport om formativ evaluering i gymnasieskolen), 
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oplæg om peer feedback af Retorik på KU og oplæg af kolleger fra pædagogisk udvalg. Vi skal 

arbejde videre med at opsætte rammer for arbejdet med formativ evaluering næste skoleår.    

 

EA bemærkede at formativ evaluering kan være tidskrævende og at der ikke må gå for meget tid fra 

undervisningen. EA fremhævede også vigtigheden af at der skabes rum til både den individuelle 

kompetenceudvikling og til vidensdeling.  Derudover skal der følges op på APV’en i efteråret.  

 

6. Bygninger 

a. 2007-17 bygningsforbedringer under selvejet: TA fremlagde en oversigt over 

bygningsforbedringerne over det seneste tiår, hvor tallene fra bygningsprojekterne er 

kvalificeret af regnskabschefen. 

b. Status på skolegårdsprojektet – sommeren 2017: Byggeriet over jorden er nu godkendt, med 

nogle betingelser som skal opfyldes. Alt under jorden er dekoblet og afventer godkendelse. 

Projektet er i licitation, og der er afgivet en række tilbud. Forholdene omkring brand i 

forslaget skal undersøges. 

c. Planer for sommeren 2018: Studiecenterets gulv og ydervæg bør vurderes af eksperter, væg i 

Pigesalen skal repareres, der er ønske om at få opsat en væg i studievejledningen og at få 

undersøgt muligheden af et ekstra klasselokale på 50’er gangen. Bestyrelsen besluttede at 

skolen skal gå videre med at undersøge sagerne i starten af næste skoleår. 

 

7. Regnskabsopfølgning efter 1. kvartal  

Det går som planlagt, dog lidt mere positivt end forventet (flere elever, sent start på afskrivninger).  

Det er sidste gang at der følges op efter 1. kvartal i bestyrelsen. 

 

8. Kontakt til Danske Universiteter vedrørende udpegning af bestyrelsespost til CG-bestyrelse  

Skolen ønsker følgende ændring i vedtægterne for at kunne søge bestyrelsesmedlemmer lidt bredere: 

Arkitektskolen ændres til KU. Bestyrelsen godkendte dette.  

 

9. Bestyrelsesmøder i skoleåret 2017-18 

13 september, 6 december, 22. marts og 7. maj  

 

10. Evt.  

 

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: 

Dato  Navn Underskrift 

 Niels Ploug  

 Katja Munch Thorsen  

 Lise Ammitzbøll  

 Simon Simonsen  

 René Kural  

 Kirsten Andersen  
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 Eik Andreasen  

 Felix Krogh Vissing  

 Villy Rønn Knudsen  

BT maj 2017 

 

BILAG 1: Meddelelser fra rektor 

 Fordelingen af ansøgere til gymnasiernes 1.g klasser er afsluttet. Fordelingen er gået godt, forstået 

på den måde, at alle ansøgere i regionen har fået plads på et gymnasium. Der var i alt 2.850 

ansøgere til Centrumområdets gymnasier og i alt knap 11.000 ansøgere til stx-gymnasier i hele 

regionen. Der er lidt færre elever end sidste år, som vi har måttet henvise til et gymnasium, de ikke 

selv har ønsket – og de henviste elever har gennemgående ikke så langt til den skole, de henvises 

til, som sidste år.  

I Centrum-området blev i alt 135 elever henvist til to gymnasier og i hele regionen blev 366 

elever henvist. En del af forklaringen på de færre henvisninger er, at der er lidt færre ansøgere i år 

sammenlignet med sidste år (Centrums og Vestegnens ansøgerantal er status quo i forhold til sidste 

år, mens der i Nordsjælland er en nedgang på 200 ansøgere og i Nordkøbenhavn en nedgang på 

260 ansøgere).  

357 af CG’s 410 gymnasieparate 1. prioritetsansøgere bor i Københavns Kommune, mens 

henholdsvis 26, 16 og 6 kommer fra Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner (5 fra andre 

kommuner). Ansøgerne kommer derved fra et mere snævert opland end for få år tilbage. CG har 

måttet henvise 150 1.prioritetsansøgere til andre københavnerskoler på grund af den meget store 

søgning. 

 

 Ansøgernes karakterniveauer: Region Hovedstaden har i forbindelse med en undersøgelse af 

alternative fordelingsscenarier undersøgt, hvor mange ansøgere der har lave karakterer under 6 

(målt som et gennemsnit af dansk og matematikkaraktererne fra grundskolen). I hele regionen har 

16 % af ansøgerne karakterer under 6. På CG lå tallet på godt 17 % blandt 1. prioritetsansøgerne.  

CG er præget af en stor mangfoldighed hvad angår elevernes faglige niveau, idet der 

samtidig med en del ansøgere med ret lave karakterer også er en stor gruppe med meget høje 

karakterer: Af de elever, som er optaget på CG, har 40 % et snit på over 9; 32 % har et snit mellem 

7-9; 19 % har et snit mellem 5-7 og 8 % har under 5 (afrundede tal). 

 

 Ansættelser: På trods af lavere taxameterydelser i år er det lykkedes ikke at fyre fast personale. Der 

er desuden blevet fastansat 2 lærere samt nogle årsvikarer. Ansættelserne er et udtryk for, at vi har 

færre årsvikarer på lav ansættelsesgrad end foregående år. 3 lærere skal i pædagogikum til næste 

år. Der er yderligere ansat en psykolog, da vores nuværende psykolog går på pension.  

 


