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1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer
Velkommen til Grethe Bertelsen fra KU, Kim Stenholm Paulsen fra Sølvgade Skole, Benjamin Bilde
Boelsmand fra Københavns Kommune, Sofus Skov Nordly & Lucas Hei-sook Gravenhorst
(kommende elevrepræsentanter fra 1.8.18).
2. Konstituering af bestyrelse, genvalg af formand
NP blev genvalgt som formand.
3. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
5. Meddelelser
Se bilag 1, nedenfor
EA kommenterede at besparelser og dermed effektivisering også er baggrund for at vi ansætter færre
medarbejdere.
6. Nye studie- og ordensregler i forlængelse af ny bekendtgørelse (godkendelsespunkt)
CG’s studie- og ordensregler er blevet revideret på baggrund af ny bekendtgørelse om studie- og
ordensregler. Der er bl.a. kommet en ny regel ift. snyd – at man kan få enten -3 eller bortvises fra
eksamen og først gå op året efter. Mht. ordensreglerne er allerede gældende tanker og regler om at
der fx ikke må være støj i undervisningen, at man ikke må tiltvinge sig adgang til andres udstyr mv.
ekspliciteret. Derudover er det tydeliggjort at deling og videreformidling af andres private forhold på
sociale medier samt egentlig forkyndelse ikke er tilladt.
Bestyrelsen godkendte de nye studie- og ordensregler.
7. CG’s kvalitetsplan (godkendelsespunkt)
Der er også kommet nye regler om kvalitetsarbejdet, som medfører nye krav til målopstilling,
evaluering af dem (bl.a. en årlig selvevaluering) og opfølgningsplaner (der skal godkendes af
bestyrelsen). CG’s kvalitetsplan er derfor blevet revideret.

Årlige nationale elevtrivselsundersøgelser fra ministeriet følger. Hvis der bliver mulighed for at
tilføje lokale spørgsmål (evt. for en pris), skal vi overveje det. Emnet tages op igen når der foreligger
noget konkret fra ministeriet.
Bestyrelsen godkendte kvalitetsplanen.

8. Undersøgelse af CG-studenternes studieaktiviteter og overvejelser ift. CG-studenternes sene
studiestart
Vha. analyser fra Danmarks Statistik har vi i en analyse forsøgt at afdække hvad der sker med CG’s
studenter ift. uddannelsesvalg og - gennemførelse – hvor går CG-studenterne hen når de går ud (og
især hvornår). Dette analysearbejde har været i gang et stykke tid, men blev yderligere tilskyndet af
at CG i foråret blev udtrukket til tilsyn fra ministeriet pga. CG-studenters sene studiestart.
I analysen er anvendt en kohorte-optik, dvs. undersøgelse af en årgangs mønster (her mht. valg af
videregående uddannelse, studiestart-år, eventuelle studieafbrydelser eller -omvalg og ansættelse
efter studierne). Årgangene 2007, 2009 og 2011 er analyseret. Konklusionen er at det går fint med at
få taget en uddannelse, og at CG-studenterne ikke ligger Danmark til last hvad angår arbejdsløshed,
at forsørge sig selv og have en indkomst, men det er tydeligt at CG-eleverne er sene til at starte på
studier i sammenligning med referencegrupperne (københavnske gymnasier og danske studenter
generelt) i analysen. Længere uddannelser, kunstneriske uddannelser, elevtype (”storby-plus”) og
elevbaggrund der ikke tilskynder til hurtig start, er en del af forklaringen.
CG må arbejde målrettet med relevante indsatser for at forbedre overgangen til videregående
uddannelser; hvilke er under overvejelse. BT orienterede kort om en af indsatserne,
karriereprogressionsplanen.

9. Orientering om sommerens ombygningsprojekter (orienteringspunkt)
Der er to projekter i støbeskeen: Nyt gulv i studiecenteret og reparation af mur med fugtskader ud
mod gaden i Pigesalen. Processen med nyt gulv er netop startet op, og projektet går nu i udbud.
Teknologisk institut har rådgivet om at det nuværende gulv skal brækkes op, og der skal laves
betongulv. Visse steder er reparation tilstrækkeligt. Murene injiceres så fugt ikke kan trænge ind.
Pris er ca. 1,3 mio. kr.

10. Legitimation fra nye bestyrelsesmedlemmer samt opdatering af adresseoplysninger
Nye medlemmer skal sende foto samt foto af pas eller kørekort til Troels.
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11. Evt.
Bestyrelsesmøder i 2018/19 finder sted:
Mandag 10.9. kl. 17, mandag 3.12. kl. 17, mandag 25.3. kl. 17 og mandag 13.5. kl. 10-15.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:
Dato
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Niels Ploug
Katja Munch Thorsen
Grethe Bertelsen
Kim Stenholm Paulsen
Benjamin Bilde Boelsmand
Kirsten Andersen
Eik Andreasen
Ida Tøttrup Brennum
Villy Rønn Knudsen

BT maj 2018

Bilag 1, meddelelser fra rektor


Kommende ansættelser: Der er slået i år en fast deltidsstilling op i fagene old-latin samt slået
forskellige vikariater op i en række andre fag. Generelt har vi – fuldt intenderet – efter nogle år med
udvidelse af klasseantallet bragt antallet af fastansættelser op til et niveau, hvor der ikke længere
er behov for så mange midlertidige ansættelser. Efter en periode med mange nyansættelser og
pædagogikumforløb ser vi derfor frem imod en periode med færre nye fastansættelser og derved
færre pædagogikumforløb.
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Optagelse af nye gymnasieelever: Der har været en nedgang i antallet af ansøgere til stx – både på
landsplan og i region hovedstaden. Det har betydet, at mange gymnasier, som tidligere har været
overansøgte i år er underansøgte. I hele regionen er kun 12 gymnasier overansøgte. I Centrumfordelingsområdet er Rysensteen, Gefion, Frederiksberg, Sankt Annæ og Christianshavns Gymnasier
overansøgte.

Omvendt har der været en øget søgning til HF. Bl.a. er der igen i år en stigning af 9. klasser som
søger HF efter de nye optagelsesregler. I 2019 forventes yderligere en nedgang i søgetallet til stx
grundet nye skærpede karakterregler. Der arbejdes politisk fortsat på at lave en ny aftale for
optagelsesregler til gymnasiet. Jeg sidder i egenskab af formand for fordelingsudvalget i
Københavns Centrum i en ministeriel arbejdsgruppe, som skal støtte embedsværket og politikerne i
dette arbejde. Desuden sidder jeg i en arbejdsgruppe under Region Hovedstaden, som skal kigge på
behovet for nye gymnasier i hovedstaden samt på eventuelt at ændre på sammensætningen af
skoler i de fire fordelingsudvalg.



CG har indledt et arbejde med Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) om at indgå i Juniortalent.
Ordningen går ud på at unge talentfulde 8. klasseelever fra omkringliggende folkeskoler melder sig
til et talentforløb på 15 temadage fordelt ud over 8. klasse og efteråret af 9. klasse. CG samarbejder
med Tårnby Gymnasium om at lave 3 faglige temadage pr semester – de resterende temadage
afholdes af ATU. På tegnebrættet ligger CG-temadage om biotek-forsøg, hjernen og globaliseringsprog. Det er ATU, som skal skabe samarbejdet med de københavnske folkeskoler – endnu vides det
ikke, hvor stor interessen er.
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