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Referent: Birthe Tandrup
Afbud fra Kim Stenholm Paulsen
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser
Se bilag 1 nedenfor
Derudover konstaterede bestyrelsen at klassekvotienten i 1.g er 28,0.
4. CG-strategi 2019-21 (diskussions- og beslutningspunkt)
Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede ændringer.
Grethe Berthelsen foreslog at der skulle tilføjes en ekstra kommentar ang. nedbringelse af fravær;
dette indføjes.
5. Økonomi
a. Regnskabsopfølgning efter 3. kvartal samt prognose for 2018 (orientering)
I korte træk er budgettet godt ramt. Dog forventes året at gå i 0 i stedet for det forventede
underskud på 417.000 kr.
Hovedtræk er flg.: Der er ca. 400.000 mindre i indtægter, især pga. færre i pædagogikum samt
manglende frikøb. Et antal poster går i 0, fx ledelse og administration, undervisningens
gennemførelse og IT, mens der er et svagt overskud på bygningsdrift og personaleomkostninger
samt et overskud på afskrivninger og låneomlægning.

b. Budget 2019, overvejelser om budget 2020 samt budgetfremskrivninger for perioden 202023 (diskussions- og beslutningspunkt)
Der er et stort antal usikkerhedsfaktorer i budgetlægningen for 2020 og frem.
De udsatte ekstra 2%-besparelser på forberedelse og opgaveevaluering tages fra skoleåret 19-20,
således vil der i alt være sparet 10% på disse poster, og der er planlagt med ekstraomkostninger
til skemalægning. 2019 ser fornuftigt ud, bl.a. fordi en ekstra klasse bliver færdig og får
færdiggørelsestaxameter. Dermed forventes 2019 at gå i 0, mens der skal spares 1 mio. kr. i

2020 og 2,4 mio. kr. i 2021. Hvad angår budgetlægningen, så er den meget stram og kan
muligvis ikke holde helt. Vi har netop haft møde i CG’s ressourceudvalg for at diskutere mulige
besparelser på 2020-budgettet, og udvalget mødes igen efter nytår. Sektoren har alt i alt været
hårdt ramt – siden 2013 har der været en samlet besparelse på ca. 20%.
EA kommenterede at der ligger en stor formidlingsmæssig forklaringsopgave ift. personalet,
som er bekymret, og det er en vigtig drøftelse på stedet om hvad kerneopgaven er, og hvornår en
opgave er løst.
Ang. likvider: Der tæres lidt på likviditeten i 2019, der falder fra 20,4 til ca. 16 mio. kr. ved
udgangen af 2019, og derefter vil falde yderligere. Det skal overvejes i 2020 hvordan
ferieforpligtelsen skal udbetales – på én gang eller i portioner.
Bestyrelsen diskuterede kort muligheder for anderledes undervisningsformer, fx deling af
materialer, virtuel undervisning mv.
6. CG-kultur og fravær
a. Fravær og ny fraværsbekendtgørelse (orientering)
Der er kommet en ny fraværsbekendtgørelse med virkning fra 22.10.2018 samt et hyrdebrev
fra ministeriet med præciseringer. CG har høje karakterer og en fin fuldførelsesprocent,
mens fraværet er højt. En lokal undersøgelse for 17-18 har påvist en forventet sammenhæng
mellem højt fravær og lave karakterer. Et nyt tiltag er ”afleverings-caféer” efter hver ferie,
hvis hensigt er at nedbringe det skriftlige fravær.
b. Let revision af studie- og ordensregler tilpasset ny fraværsbekendtgørelse (beslutningspunkt)
Bestyrelsen vedtog revisionen.
7. Optagelse af nye 1.g-elever og ny optagelsesbekendtgørelse (orientering)
Gældende fra 2019 er at eleverne skal være uddannelsesparate og dermed have mindst 5 i snit i 8. og
9. klasse i standpunkt og til eksamen have mindst 3 i snit. Hvis ikke, er der et komplekst system af
samtaler og/eller optagelsesprøver på forskellige tidspunkter.
8. Savery Academy-samarbejde (orientering)
CG får eventuelt et fremadrettet samarbejde med performance-skolen Savery Academy (dans og
performance) i Strandgade, idet Savery Academy har søgt Kulturministeriet om at få et hold der
kører samtidig med gymnasiet (a la Team Danmark eller MGK) og vil i givet fald gerne rekruttere
CG-elever hertil, som skal gå på SA udenfor gymnasiets skoletid. Vi afventer resultatet af
ansøgningen.
9. Evt.
Lukas kommenterede at en mulig sag om seksuel chikane ved en CG-fest har været bragt for
elevrådet. Der har ikke været interesse for at gå videre med sagen, men den er blevet/bliver
behandlet på forskellige måder, bl.a. har nogle drenge kommenteret fra talerstolen ved et
Torsdagsforum at den slags var no go på CG, og Sex og samfund holder oplæg på CG.
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Bilag 1, meddelelser fra rektor (bilag til pkt. 3)
•

UDVEKSLINGER: I september havde CG for 7. år i træk genbesøg af elever fra Altes Gymnasium i Flensborg. De
tyske gymnasieelever har tidligere på året huset CG’s tyskelever som en del af CG’s årlige udvekslinger med
Tyskland, Frankrig, Spanien, Israel. I oktober startede vi på en ny slags udveksling med elever fra Maribo
Gymnasium: Halvdelen af 2j tog til Maribo, hvor de boede privat indkvarteret, mens resten af 2j selv tog imod en
halv 2.g klasse fra Maribo. Tanken med CG’s nye samarbejde er gensidigt at udfordre elevernes forestillinger og
fordomme om livet i en helt anden ende af landet. Mediefagsstudieretningen har desuden igen deltaget med
egne produktioner i filmfestivalen på Oxford Universitet.

•

FN- VERDENSMÅL: Den 24.10. holdt 1.g’erne en temadag, hvor de arbejdede med FN’s verdensmål.

•

FORSKERPRAKTIK: Projekt Forskerpraktik har i september og oktober kørt med deltagelse af 50 2.-3.g elever fra
Nørre G og CG. Eleverne har arbejdet i (blandede) grupper med hjælp fra en forsker, som frivilligt har tilbudt at
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vejledere vores elever inden for sit eget forskningsfelt. 31. oktober holdt ”forskerpraktikanterne” afsluttende
posterfremvisning på CG – med professor Jacob Friis Sherson som indledende ”festforelæser” om kunstig
intelligens. Efterfølgende har flere af CG’s klasser meldt sig som deltagere i Jacob Shersons undersøgelser.
•

STUDIERETNINGSKLASSER: Alle 1.g elever skulle i oktober ønske hvilke 3 studieretninger, de gerne ville i. Det
lykkedes igen i år at få alle elever ind på en af deres to første prioriteter – og 92 % af eleverne kom ind på deres 1.
prioritet! 5. november var der overgang fra grundforløb til studieretninger. I den anledning var der i uge 45 indlagt
forskellige introaktiviteter for de nye studieretningsklasser. I uge 46-48 var alle nye 1.g klasser på introtur til
Næsbycenteret ved Sorø. I de næste uger skal alle 1.-2.g elever fra den nye gymnasie-ordning ønske valgfag,
således at vi kan få valgfagsoprettelsen på plads inden vinterferien.

•

OPERATION DAGSVÆRK PÅ CG: CG afholdt OD i starten af november med deltagelse af mellem 90 og 95 % af
skolens elever. For de sidste 50-60 elever var der undervisning på CG.

•

DIGITAL DANNELSE: CG afholdt på ”OD-dagen” i november temadag for skolens ansatte om ”Digital dannelse”.
Dagen fokuserede på digital distraktion som ”uroskaber i undervisningen” og digitale kompetencer. Om
formiddagen havde Jacob Brøndum Pedersen (Center for Digital Dannelse) planlagt et forløb, hvor vi bl.a.
afprøvede centerets ”IT-kompetencehjul”. Senere på dagen afholdt CG’s nye digitale tovholdere to workshops om
”idegenerering af undervisningsforløb om digital dannelse” og om ”digital distraktion & digital etik”. Dagen
sluttede med oplæg om ”digitale eksamener og digital notetagning”, og om CG’s nye fælles set up for portfolier i
undervisningen, elektronisk retning af elevopgaver, kommende IT-anskaffelser samt lærerkompetencer i Outlook.

•

FORÆLDREMØDER I 1.G: CG holder som sædvanlig forældremøder for forældrene til de nye 1.g elever. Møderne
afholdes henholdsvis den 28.11. og 4.12.

•

CG JULEKONCERT I CHRISTIANSKIRKEN TORSDAG DEN 29.11. KL. 17: Igen i år låner vi Christians Kirke, når CGskolekoret, CG-n –koret og CG’s n-pigekor optræder for alle interesserede elever, forældre og venner. CG’s
juleafslutning foregår til gengæld på CG fredag den 21.12.

•

KARRIERELÆRING: CG afholder en halv studie- og erhvervsdag på CG for 3.g mandag d. 25. februar 2019 fra kl. 1215.30. Formålet med dagen er at give eleverne kendskab og inspiration til valg af videre uddannelse og erhverv.
Det er lykkedes at få uddannelsesminister Tommy Ahlers til at komme ud og deltage i mødet sammen med et
antal gamle CG-studenter, der vil fortælle vores elever om deres erfaringer fra studier og job.

•

RENGØRING: Der er taget initiativ til at lave et nyt rengøringsudbud, da det gamle udløber. Vi har aftalt med
nuværende rengøringsfirma at fortsætte indtil 1.7. 2019. Rengøringsmægleren, som kontrollerer
rengøringsstandarden på vores rengøring, er rådgiver på udbudsprojektet.
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