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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.
TA kommenterede derudover at der pt. mangler 10 elever på 3.g-årgangen for at være 28 i snit. Dette
er dog ikke anderledes end andre år.
4. Status på skolegårdsbyggeri samt kig på skolegården (orienteringspunkt)
Skolegårdsprojektet er desværre stødt ind i problemer i slutfasen på grund af forkert asfaltbelægning
og deraf følgende problemer med opstilling af bænke i ”ringen”. Arbejdet er derfor pt. stoppet og
afventer vurdering og afgørelse. Se bilag 2, pkt. 1 (nedenfor).
5. Nuværende og kommende vedligeholdelsesprojekter i 2018
Se bilag 2, pkt. 2-8 (nedenfor). TA undersøger pkt. 4 (evt. ombygning af lokaler på 50’er-gangen)
yderligere og vender tilbage med mere information på næste bestyrelsesmøde.
TA orienterede om et nyt, ministerielt ”bygningsloft” – et loft for sektoren over de næste 3 års
ombygninger på 1,4 mia. kr.
6. Samarbejde om forslag til etablering af alternativ udnyttelse af DronningensgadeBådsmandsstræde omkring CG-kirkegrunden (orienteringspunkt)
Døttreskolen har foreslået et projekt om shared space i Dronningensgade i samarbejde med andre
institutioner, bl.a. CG. Sagen diskuteres pt. i Christianshavns lokaludvalg og beboerforeninger.
7. Gymnasiereform (orienteringspunkt)
Det går generelt godt med implementeringen af reformen på CG. Meget er planlagt og struktureret
på forhånd, men en del må udvikles løbende. En nyskabelse har været en ”aktivitetsdag” for
grundforløbsklasserne med bl.a. klatring, teambuilding og akro-yoga.

Reformen medfører et antal logistiske udfordringer, bl.a. at eleverne først vælger studieretninger i
oktober, hvilket kan kollidere med den planlægning der ligger i årets timefagfordeling. Reformen
indeholder også en ny timepulje på 130 timer, der skal anvendes med tilstedeværelse af en lærer til
forskellige aktiviteter målrettet elevers individuelle behov.
Nye kompetencer er globale kompetencer, digital dannelse, innovation og karrierelæring. Vi er godt
i gang med arbejdet med flere af kompetencerne. KMT orienterede om et materiale om/værktøj til
karrierelæring, der muligvis kan bruges i forskellige fag.
KA orienterede om et muligt innovationsprojekt med Phie Ambro fra Den grønne Friskole på
Amager og foreslog et fokus på bæredygtighed og byøkologi.
EA og KA bemærkede at uvisheden om studieretninger, hold og skema nagede i lærerkollegiet.
Vigtigt med klar og løbende information.
8. Regnskabsopfølgning efter 2. kvartal (orienteringspunkt)
Estimat for 2017 viser et overskud på 1 mio. kr., dvs. ½ mio. kr. bedre end forventet. (Tallene er dog
på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed.) Hovedgrundene er større tilskud (flere elever
end budgetteret med – mindre frafald, flere studenter og flere A-niveauer), frikøb fra KU, billigere
ejendomsdrift (bl.a. rengøringen) og overskud på afskrivninger
9. Vurdering af opfyldelsesgraden af sidste års indsatsområder ud fra rektors
resultatlønsrapport for 2016-17 (beslutningspunkt)
Bestyrelsen besluttede på baggrund af kontrakten fra 2016-17 og rektors resultatlønsrapport en
målopfyldelsesgrad på 95% på basisrammen og 90% på ekstrarammen.
10. Fastlæggelse af indsatsområder for CG i 2017-18 samt fastlægge indholdet af rektors
resultatlønskontrakt for 2017-18 (beslutningspunkt)
Bestyrelsen har enkelte tilføjelser til kontraktudkastet, bl.a. ift. trivsel, som formanden vil indarbejde
i kontrakten snarest.
11. Godkendelse af udkast til ændring i skolens vedtægt (beslutningspunkt)
Forslag: Følgende formulering i vedtægtens §4 stk. 2 punkt 1) ”1 medlem, der udpeges af
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)” udskiftes med følgende
formulering: ”1 medlem, der udpeges af Københavns Universitet”.
Bestyrelsen tiltrådte ændringen af vedtægten.
RK bemærkede at rektor for KADK ville bakke op om, uden dog at være forpligtet til, at KADK
kunne finde et egnet bestyrelsesmedlem, men bestyrelsen konkluderede at et bindende tilsagn er
nødvendigt.
12. Evt.
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Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:
Dato
Navn
Underskrift
Niels Ploug
Katja Munch Thorsen
Lise Ammitzbøll
Simon Simonsen
René Kural
Kirsten Andersen
Eik Andreasen
Felix Krogh Vissing
Villy Rønn Knudsen
BT september 2017

BILAG 1: Meddelelser fra rektor
•

Studentereksamen: Ingen studenter dumpede (igen) i år. Studentereksamensgennemsnittet var igen
i år meget højt – 7,75. Gennemsnittet tangerer det højeste gennemsnit i CG’s tid som selvejende
gymnasium og er af samme størrelse som sidste års gennemsnit (gennemsnittet er ”selvberegnet” –
ministeriet lægger deres beregning ud i løbet af efteråret).

•

Elever: Der er startet ni 1.g klasser i år, og i skrivende stund er antallet af elever i gennemsnit 28,1 –
hvilket er meget tilfredsstillende og helt som forventet i forhold til, at der maksimalt må være 28,0
ved tælledagen, der med gymnasiereformens indførelse er flyttet til november.
Eleverne er startet i 9 grundforløbsklasser, som skal splittes op i starten af november, hvorefter 1.g
eleverne fortsætter i studieretningsklasser. Elevernes studieretningsvalg kommer til at foregå i uge
41, og forud herfor får eleverne råd og vejledning omkring valget.
CG optog ved skoleårets start omkring 35 elever i 2.-3.g klasserne. Eleverne kommer ind i klasser
med ”tomme pladser”. Herefter er der i starten af skoleåret nøjagtig 28 elever i gennemsnit på 2.g
årgangen, mens der er omkring 27,3 elever på 3.g årgangen. Alt i alt ligger det gennemsnitlige
elevantal ved skoleårets start for hele skolen (på alle årgange) omkring 27,8. Et gennemsnit som
ligger meget tæt ved det optimale. Gennemsnittet vil dog kunne falde frem mod ”tælledagen” sidst i
efteråret, fordi der går elever ud af skolen, som ikke erstattes af andre nye elever.

•

Skolestarten gik fint i år! Vejret var med os både ved skolestart og til 1.g’ernes farvefest i
skolegården. På idrætsdagen gik det også fint – ved aftenens idrætsfest var der lidt regn, men ikke
mere end at det lykkedes at gennemføre en fin fest med fantasifulde udklædninger i skolegården. Der
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har været en del pressedækning på årets Dyrehavearrangement – og CG var i TV-Lorry i den
forbindelse med billeder fra vores idrætsdag. CG har (heldigvis) aldrig været deltager i Dyrehaven,
idet Farvefesten for 1.g elever (og i år Idrætsfesten for hele skolen) ligger samtidig med
arrangementet.
Selve starten på grundforløbet i de nye reform-rammer er også gået fint. Der skal informeres en del
mere end tidligere og der forestår nogle spændende og logistisk udfordrende valgscenarier i de
kommende måneder, hvor eleverne skal ønske studieretninger og valgfag, og hvor vi skal i gang med
at udfylde den nye ”timepuljerammer” på 130 timers undervisning hen over gymnasieårene.

BILAG 2: Byggesager på CG 2017-18
1. AFSLUTNINGEN AF SKOLEGÅRDSBYGGERIET (sommeren 2017)
Byggeriet i skolegården er på vej til at blive færdiggjort. På lange stræk er byggeriet gået fint.
Undervejs var der store udfordringer omkring fundet af rigtige mange grave og skeletter, men
heldigvis lykkedes det at få en fornuftig ordning med Slots- og Kulturstyrelsen samt Københavns
Museum, som lægger arkæologer til udgravningsarbejdet. Der blev ”mandet kraftigt op” med flere
arkæologer i sommerferien, og prisen til museet steg tilsvarende kraftigt. Men byggeriet tabte ikke så
meget tid, som man kunne have frygtet. Under vejs var der også lidt forhandlinger med brandtilsynet
i Københavns Kommune, men også her fandt man på løsninger. Bl.a. ved at lave flere
redningsåbninger på øverste etage i Hovedbygningen ud mod vejen, som kompensation for, at
”Ringen” i skolegården på nogle korte stræk volder lidt problemer ift. at få redningsstiger op til alle
klasseværelser i tilfælde af brand.
Det lykkedes således at få lagt asfalt-bærelaget på skolegården, inden eleverne mødte efter ferien.
Slidlaget (det øverste tynde lag) blev delvis færdiglagt til skolestart, og efterfølgende blev det lagt
færdigt. I skrivende stund er der dog to problemer med asfalten: Slidlaget er ikke pålagt med den
foreskrevne slags asfalt – den pålagte asfalt er for ”blød”. Vi afventer i skrivende stund en
anbefaling fra vores rådgivere – i yderste konsekvens bliver entreprenøren nødt til at få lagt hele
slidlaget om til næste sommerferie! Den anden ting med asfalten, som netop er opdaget, er, at de
mange forskellige koter i gården ikke er ramt helt præcist omkring ”Ringen”. Det betyder, at
færdigproduktionen af bænken volder problemer. Også her mangler vi i skrivende stund en
tilbagemelding fra vores rådgivere. Der skal muligvis lægges ekstra asfalt under bænken. De to
asfaltproblemer interfererer, så løsningerne skal ”spille sammen”. Vi får en asfaltekspert ud til et syn
og skøn. På nuværende tidspunkt er ser det ud til, at vores budgetter for byggeriet holder! Men vi må
lige afvente den endelige afslutning af byggeriet.
Tilbagemeldingerne fra lærere og elever er i øvrigt rigtig positive. Det ser ud til, at den nye
indretning af skolegården ”virker” efter hensigten: Eleverne stiller deres cykler op om morgenen
(med lidt vejledning her i starten) og ”Ringen” blev allerede flittigt brugt inden selve bænken var
kommet op, idet ”hulningen” virker samlende. Siddetrappen ser også rigtig fin ud.
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2. AFSLUTNINGEN AF STUDIEVEJLEDNINGSOMBYGNINGEN (sommeren 2017)
I løbet af sommerferien har vi – efter ønske fra studievejlederne – fået lavet en lille, men funktionel
vigtig ombygning af studievejledningsområdet oppe under taget på musikfløjen i Hovedbygningen.
Der er en masse små rum deroppe, men de er ikke alle blevet brugt så meget, fordi flere af rummene
er gennemgangsrum. For et par år siden indrettede vi to sjældent brugte rum til møderum og
arbejdspladser for lærerne og skolens psykolog. I denne sommerferie har vi fået bygget en lille gang,
som sikrer egen indgang til alle rummene. Ombygningen bliver afviklet for mindre end 50 tkr.
3. VENTILATION: INDPAKNING AF VENTILATION PÅ SPIDSLOFT I HOVEDBYGNING
(2017 og evt. 2018)
De forskellige ventilationsprojekter, som vi sammen med vores Ingeniør fra Terkel Pedersen
Ingeniører har lokaliseret som mangler ift. etableringen af ventilation i Hovedbygningen for 5 år
siden, er i gennem første halvdel af 2017 blevet udført. Det gælder udsugning i kopirum, i
pedelkælder, i storkontor og i kemiafdelingen. Tilbage henstår en indpakning af ventilationsrør oppe
under Hovedbygningens spidsloft, som vores nye ingeniør fra Terkel Pedersen har lokaliseret som
ulovligt udført. Vores jurist fra Emcon har forsøgt at adressere ansvaret hos vores tidligere rådgiver,
Sweco, og vores tidligere entreprenør. Men entreprenøren er gået konkurs, og forsikringsselskabet
bag entreprenøren melder tilbage, at CG ikke har henvendt sig rettidigt ift. at få frigivet
forsikringsmidler. Sweco har meldt tilbage, at de ikke mener at være ansvarspådraget, da de som
rådgivere kun skal udføre stikprøvemæssig kontrol. Vurderingen fra vores jurist er, at beløbet for
udbedringen af skaden ikke er så stor, at det kan betale sig at føre retssag imod fx Sweco. Vi ønsker
derfor at gå i gang med en udbedring for egne midler.
4. OMBYGNING AF LOKALER PÅ 50’ER-GANGEN OG EKSTRA KLASSELOKALE (2018)
På 50’er-gangen i Fabrikken (1. sal) er et depotrum, som ikke bruges så meget. Skolen er i bekneb
for klasselokaler. På bestyrelsesmødet inden sommerferien blev det derfor besluttet, at vi skulle få
undersøgt, om der kunne flyttes vægge fra de nærtliggende klasselokaler, således at der kunne
etableres et ekstra klasselokale. Vores arkitekt har undersøgt sagen og vurderer, at det ikke er muligt
ud fra gældende regler om antal kubikmeter luft pr person. Hun har til gengæld fundet en anden
mulighed, som sikrer samme størrelse klasser som dem vi har i dag, men med lidt for få kubikmeter
luft pr person (lige som i dag).
5. YDERDØRE PÅ HOVEDBYGNINGEN (forår 2018)
Vi har tidligere haft intention om at forbedre Hovedbygningens yderdøre – og har også sat penge af
til projektet. Formålet var dels en bedre tyverisikring, dels en bedre varme-økonomi. Førstnævnte
formål har vi i stedet sikret gennem bevægelsesfølere på trappeopgangene. Vi ønsker stadig at sikre
en bedre varmeisolering at trappeopgangene og afventer derfor tilbagemelding fra vores arkitekt
omkring fordele/ulemper ved henholdsvis renovering af de oprindelige døre og indkøb af nye døre.
6. STUDIECENTERVEDLIGEHOLDELSE – NYE GULVE OG PUDSNING AF VÆG
(sommeren 2018)
I sommerferien har vi haft en bygningsingeniør fra vores bygherrerådgiverfirma, Emcon, ude og
undersøge studiecenterets gulv, som i flere år har været ramt af fremadskridende fugtskader.
Teknologisk Institut har været ude og tage boreprøver af gulvet og har foretaget fugtigheds og
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træktest på materialet. Vi har nu fået en rapportering fra henholdsvis Teknologisk Institut og Emcon.
Teknologisk Institut konkluderer:
”Gulvet i området fra søjlerækken og ud mod gaden er partielt så nedbrudt, at det ikke vil være
muligt at foretage en lokal reparation. Anhydritten er totalt nedbrudt i buler, som må tilskrives et
mangelfuldt og/eller manglende kapillarbrydende lag, som fører til at anhydritten suger vand op
partielt. Gulvet i dette område bør udskiftes og erstattes med et nyt betongulv og et kapillarbrydende
lag. Adskillelsen med ny og eksisterende gulv skal ske med dilationsfuge. Gulvet kan efter udtørring
gives en overfladebehandling tilsvarende den, der ligger der. Det intakte gulv kan gives en ny
topcoat, så gulvet i Studiecenteret fremstår ens”.
I Emcons rapportering er den foreløbige økonomiske overslag, at reparationen kan laves for 0,65
mio. kr. Hertil skal dog lægges udgifter til bygherrerådgivning samt til nedtagning af alle
bibliotekets bøger (!), opmagasinering af dem, og endelig en genopstilling efter endt renoveringen.
Så et overslag på 0,8 mio. kr. virker sandsynligt på nuværende tidspunkt.
7. PUDSNING A VÆG I PIGESAL (sommeren 2018)
Siden renoveringen af Pigesalen, som blev ombygget fra idrætssal til samlingssal, blev udført for
nogle år siden, har det ikke været muligt at komme så langt ned i fugtighed på ydervæggen mod
Prinsessegade, at man har kunnet måle de pudsede flader. I stedet er pudsen efterhånden i store
områder skallet af. Vi har haft rådgivere ude og kigge på væggen, og konklusionen er, at det bliver
for dyrt at fugtsikre væggen gennem en opgravning af fortovet og etablering af fugtspærre. I stedet
anbefales en reparation fra tid til anden. En sådan planlægges udført i sommerferien 2018. Udgiften
forventes til murer og maler ”overkommelig”.
8. Ydre træværk – især palævinduerne på Hovedbygningen trænger til at males – fx i 2019.
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