Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 9. december 2019
Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Eik Andreasen, Kirsten
Andersen, Grethe Bertelsen, Kim Stenholm Paulsen, Mathilde Lenskjold 2.x, Nadia Skåning 3.d
Afbud fra: Benjamin Bilde Boelsmand
Referent: Birthe Tandrup

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser
Se bilag 1 (efter referatet)
Derudover godkendte bestyrelsen ledelseserklæringen om en klassekvotient på CG på 28,0.
Ny model for forældremøder er netop afviklet med succes d. 4.12. Alle 1.g-møder blev afviklet på
én dag med 5 klasser fra kl. 17-18.30 og 5 klasser fra kl. 19-20.30. Møderne blev ledet af klassernes
teamkoordinatorer, der fortalte om studieretningsprofil, klassens hidtidige aktiviteter, planerne for
klassen, årets gang i 1.g mv. I løbet af mødet kom rektor/vicerektor, klassernes uddannelsesledere
samt studievejledere forbi og holdt korte oplæg. Sidste del af mødet gik med dialog ved bordene
faciliteret af ”emnekort” om skolen, som eleverne fortalte om.
4. CG-skolekulturdag (orienteringspunkt)
I uge 44 holdt vi ½ skolekulturdag på CG med titlen ”At gøre en god skole bedre”. Dagen var

planlagt af et CG-skolekulturdagsudvalg med deltagelse af elever og ansatte. På dagen arbejdede alle
skolens elever i grupper på tværs af klasser og årgange med at diskutere hvad der er specielt godt ved
at gå på CG, og hvordan vi kan udvikle CG så skolen bliver ved med at være et godt sted at uddanne og
udvikle sig. Resultaterne og idéerne blev samlet på et antal plakater, der blev fremvist for alle elever i
kantinen den følgende dag, og efterfølgende arbejdes der videre med at realisere et antal af idéerne i
forskellige fora, fx et fællesrumsudvalg, pædagogisk udvalg mv.

GB kommenterede at det var spændende, gode forslag

5. Fordelingsregler og optagelsesbekendtgørelse (orienteringspunkt)
TA gav en status på arbejdet med aftaler om fordeling af gymnasieelever i København Centrum:
To store problematikker: Der mangler elever i Udkantsdanmark, og i storbyområder er der selvsegregering, så elevgrupper søger bestemte gymnasier. Ny bekendtgørelse kommer 31.12., gældende
for et år, som giver fordelingsudvalgene friere rammer ift. fordeling. Flere modeller har været
overvejet, fx en model med ”intelligente skoledistrikter”. Nu: aftale om at det skal være sværere at
skifte gymnasium; kan få negativ økonomisk betydning for CG. I foråret 2020 forventes en mere
radikal ændring af optagelsesbekendtgørelsen; kan få betydning for den elevtype der optages.

EA kommenterede at vi må forsøge at være proaktive ift. muligvis at få en anden elevtype på CG.

6. Regnskabsprognose for 2019 (orienteringspunkt)
Budget for 2019 indeholdt et forventet overskud på ca. 100.000 kr., men estimat for 2019 efter 3
kvartaler viser et forventet overskud på godt ½ mio. kr. De fleste poster passer med det budgetterede.
Hovedgrundene til estimeret overskud er flere elever end budgetteret med (og dermed større tilskud),
flere reformefteruddannelsesmidler, besparelser på rengøring, besparelser på IT-udstyret og
låneomlægning.
7. Budget 2020 (godkendelsespunkt)
Driftsbudgettet for 2020 forventes at lande på ca. 0 kr. (pga. udgifter ifm. den nye ferielov, der
træder i kraft i september 2020; i overgangsfasen kommer CG til at skylde alle ansatte på
driftsbudgettet 4 dages ferie og skal derudover indbetale til feriefond). Perioden 2021-24 ser positiv
ud. Der er indlagt et forsigtigt skøn om lidt færre elever (4) pga. ny regel om at elever kun må skifte
gymnasium i meget begrænsede perioder.

TA gennemgik 2 scenarier af likviditetsbudgettet alt efter hvorvidt ferieforpligtelsen betales på én
gang eller i faser. Dette skal afgøres om et år, så vi afventer.

8. Rigsrevisionens undersøgelse af bygningslån m.v. (orienteringspunkt)
CG er nævnt i rigsrevisionens rapport, men forholdene er i orden. Generelt kritiserer rigsrevisionen
gymnasiernes belåningsgrad, at man ikke har set på den offentlige vurdering af bygningerne, og at
man ikke har fået uafhængig rådgivning ifm. låntagning. Derudover anbefaler rigsrevisionen at man
bør have en finansiel strategi. En sådan vil blive udarbejdet på CG i foråret 2020.
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9. Evt.
Negativt svar på CG’s ansøgning til ministeriet om at oprette en lokal studieretning med religion A
og samfundsfag A. Ansøgningen blev rost, men altså ikke imødekommet.
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Bilag 1, Meddelelser fra rektor
•

Overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb gik fornuftigt. De studieretningsklasser, vi i vores
prognose havde lavet timefagfordeling efter, blev oprettet. Dog måtte vi oprette et ekstra valghold i tysk for
minimere antal elever, som fik deres 2. prioriterede studieretning. Ingen kom ud i deres 3. prioriterede
studieretning. Det lykkedes for vores nye skemalægger at afslutte skemalægningen hurtigt. Efterfølgende har
vi dog måttet efterlægge lidt flere timer ind i specielt 3.g klassernes skemaer for at få fagenes årsnorm til at
stemme – også efter at forskellige skoleaktiviteter på tværs af klasserne er trukket ud af skemaerne. I
skrivende stund er 1.g klasserne på introtur med deres nye studieretningsklassekammerater og deres
teamkoordinatorer, og i starten af december holder vi forældremøder for alle 1.g klasser – i år med en ny
model, hvor alle klasser på to forskellige tidspunkter møder op på samme dato. Det bliver kun
teamkoordinatorer, studievejledere og pædagogiske ledere, der deltager i forældremødet – faglærerne er
”sparet væk” af ressourcehensyn.

•

Elevtrivselsundersøgelsen bliver lavet i teamtimer inden jul i alle skolens klasser. Resultaterne vil blive
fremstillet i en rapport, ligesom den vil afføde en opfølgningsplan, som bestyrelsen skal diskutere på mødet i
maj. I dette skoleår skal der yderligere laves en undervisningsmiljøvurdering.
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