
 

Referat af (virtuelt) CG-bestyrelsesmøde og -bestyrelsestemadag 

mandag d. 4. maj 2020 

 

Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Kim Stenholm Paulsen, Eik 

Andreasen, Kirsten Andersen, Grethe Bertelsen, Benjamin Bilde Boelsmand, Mathilde Lenskjold 2.x, 

Nadia Skåning 3.d. Referent: Birthe Tandrup 

 

Pkt. 1-4: Tema 

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

”CG’s kvalitetsplan” – og årets evalueringsrapport. 

 

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

elevtrivselsundersøgelse, CG-skolekulturdag, undervisningsmiljøvurdering, øvrige evalueringer, 

selvevaluering 19-20, selvevalueringspunkter for 20-21 og opfølgningsplan for 20-21.  

 

Bestyrelsen diskuterede temaer i oplægget og årets rapporteringsrapport, specielt elevtrivsel og 

skolekultur, motivation og forberedelse, formativ evaluering og hvilke gode erfaringer der kan tages 

med fra den virtuelle undervisning. Især blev diskuteret sammenhængen mellem elevernes faldende 

grad af forberedelse set ift. udbyttet, faldende fornemmelse af karakterpres set ift. kritik af formativ 

feedback, at italesætte formativ evaluering mere og tydeliggøre rammesætningen, og at virtuel 

undervisning kan give ”stille elever” andre muligheder for at blive set og hørt samt måske tjene som 

et værktøj til at variere undervisningen. Ift. evalueringen af det flerfaglige arbejde skal det 

tydeliggøres for kollegerne at det er anden struktur end AT-strukturen, at det ligger i undervisningen 

løbende, og det skal betones at problemformulering skal inddrages fra første færd.  

 

Globale christianshavnere: også dette skal flyttes ind i undervisningen løbende og ikke kun knyttes 

an til globale projekter. Ny tovholderfunktion hos Sebastian Lang-Jensen vil arbejde på at opdatere 

dette. 

 

Pkt. 5-6: CG’s indsatsområder i 2020-21 

5. CG’s strategi 

Strategien blev diskuteret.  

Nadia foreslog at Dansk Ungdoms Fællesråds 18. verdensmål – at engagere verdens unge – kunne 

inddrages.  

 

6. Fravær og frafald 

Sammenhængen mellem graden af fravær og karakterer er tydelig. 

 

Pkt. 7. Nye indsatsområder 2019-20 

Ny resultatlønskontrakt færdigformuleres i september 2020. Forslag fra evalueringsrapportens 

handleplan kan indgå, derudover bl.a. overgangsfrekvens og punkter som trivsel og den gode 

undervisning. Det blev kort diskuteret om distinktionen mellem basis- og ekstraramme skal bevares.  
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Pkt. 8-13: Bestyrelsesarbejdet 

8. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt og vil blive underskrevet ved førstkommende lejlighed. 

 

9. Meddelelser 

Fra rektor:  

• Regnskabschef Hanne Funch Linnet har gennemarbejdet CG’s regnskabsinstruks, der vil 

blive rundsendt til bestyrelsen til evt. kommentering. 

• CG har søgt advokathjælp ifm. aflyste studierejser 

 

10. Finansiel strategi for CG 

TA, NP og regnskabschefen arbejder på at formulere en sådan, men afventer specificerede krav til 

retningslinjer. Tages op på senere bestyrelsesmøde. 

 

11. Bestyrelsesmøder i 2020-21 

Møderne vil ligge 14. september, 14. december, 23. marts (16.30 alle dage) og 3. maj (temadag fra 

9-15) 

 

12. Evaluering af årets bestyrelsesarbejde 

Same procedure as every year er også gennemført i 2019-20: NP og TA forbereder møderne 

sammen, og der er en årlig temadag. Bestyrelsen erklærede sig tilfredse med arbejdet og roste 

mulighed for medindflydelse og baggrundsmateriale.  

 

13. Evt.  

Nadia er i OD-regi og sammen med udviklingsminister Prehn ved at lave et notat om global uge på 

gymnasierne, et projekt det ville være godt for CG at støtte. Mere information ved senere lejlighed. 
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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  

 Mathilde Lenskjold 2.x  

 Nadia Skåning 3.d.  
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