
 

Referat af CG-bestyrelsesmøde 

mandag d. 13. maj 2019 

 

 

Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Kim Stenholm Paulsen, Eik Andreasen, Kirsten 

Andersen, Grethe Bertelsen, Benjamin Bilde Boelsmand, Sofus Skov Nordly 3.d og Lucas Hei-Sook 

Gravenhorst 2.d. Referent: Birthe Tandrup 

Afbud fra: Katja Munch Thorsen 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

3. Meddelelser 

Fra rektor:  

 I forbindelse med det nye skoleår er der fastansat 3 lærere samt et antal årsvikarer 

 Den nye ferielovs overgangsordning er endnu ikke på plads. Danske Gymnasier er i kontakt 

med Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet herom.  

 

Fra formanden: Bestyrelsesforeningen har bl.a. fokus på elevfordeling, som anses for en stor, 

fremtidig udfordring. 

 
 

Pkt. 4-7 Dagens tema 

for denne bestyrelsestemadag var CG’s system til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering. 

CG’s evaluatorer, Kristian Gustavussen og Sebastian Lang-Jensen holdt oplæg om CG’s 

kvalitetsplan, herunder elevtrivselsundersøgelse, selvevaluering 18-19, selvevalueringspunkter for 

19-20 og opfølgningsplan for 19-20.  

 

Bestyrelsen diskuterede temaet evaluering fra forskellige vinkler – hvad bliver CG målt på, og hvad 

vil CG gerne måles på; hvad kan man måle, og hvad kan man ikke måle – samt oplægget og mulige 

tiltag. Der blev bl.a. fremsat forskellige forslag til at mindske fravær og frafald og pres, herunder 

kvalificering af studiegrupper, hjælp til planlægning, flere møder med den virkelige verden 

(motivationsfaktor), tydeliggørelse af at mange videregående uddannelser ikke kræver højt snit (fx 

ifm. studie- og erhvervsdagen), søge inspiration i Aalborg Universitets arbejde med ungdomskultur 

(gruppe i Sydhavnen) og hos Center for Ungdomsforskning. Sammenfattende var der enighed om at 

det forpligtende fællesskab på CG skal betones og tydeliggøres: hvad vil det sige at være en god CG-

elev, tage ansvar for hinanden, italesætte pres og forventninger til hvad man skal kunne nå og 

generelt bruge en mangefacetteret værktøjskasse ift. fravær. 
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8.  Elevoptaget for 2019 

CG ligger i top i DK ift. ansøgertal.  

 

Pga. nye optagelseskrav vil der være mange optagelsesprøver og -samtaler i den sidste skoleuge i 

juni, som varetages af ledelse og studievejledere.  

 

9.  Ressourcer 2020 

CG’s ressourceudvalg har arbejdet på tiltag for at spare 1 mio. kr. i 2020. Foreløbige tiltag er mindre 

besparelser på IT-området, besparelse på lærerressourcer til forældremøder, besparelser på 

valgfagsoprettelsen samt store besparelser på rengøring. 

 

10.  Bygninger og IT 

Bygninger: toiletombygning på kontorgangen, ombygning af møderum på 50’ergangen  

IT: efter en lang proces med høringer er beslutningen nye projektorer og store tavleflader samt 

sandsynligvis surface-computere. Det er en udfordring at lokalerne er så forskelligartede ift. typer 

tavler.  

 

11.  CG’s strategi 

Ledelse og ansatte er generelt glade for skolens strategi, som er god at arbejde med i dagligdagen. 

Der vil i 19-20 være særligt fokus på ”globale christianshavnere”, der rummer flere af strategiens 

andre elementer (faglighed, demokrati). Øvrige fokuspunkter vil være det fortsatte arbejde med 

”stille elever” og UNESCO-samarbejde og profilering. 

 

13.  Indsatsområder og resultatlønskontrakt for 19-20 

Indsatsområderne for 19-20 vil tage udgangspunkt i den nuværende resultatlønskontrakt med fokus 

på gymnasiereform, ressourcer (herunder personaletrivsel), IT, fravær, frafald, trivsel og 

studieparathed, kvalitet og kvalitetsopfølgning/-sikring/-udvikling. Emnet for bestyrelsestemadag i 

maj 2020 vil især være opfølgning på strategien. Formanden laver et udkast til resultatlønskontrakt 

der justeres af bestyrelsen via mail. 

 

14.  Bestyrelsesmøder i 2019-20 

16. september kl. 16.30 

9. december kl. 16.30 

30. marts kl. 16.30 

11. maj kl. 10-15 

 

15.  Evaluering af årets bestyrelsesarbejde 

Bestyrelsen evaluerede mundtligt årets bestyrelsesarbejde, som alle medlemmer fandt positivt og 

tilfredsstillende.  
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Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: 

Dato  Navn Underskrift 

 Niels Ploug  

 Katja Munch Thorsen  

 Grethe Bertelsen  

 Kim Stenholm Paulsen  

 Benjamin Bilde Boelsmand  

 Kirsten Andersen  

 Eik Andreasen  

 Sofus Skov Nordly  

 Lucas Hei-Sook Gravenhorst  

 

bt maj 2019 


