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Referat af (virtuelt) CG-bestyrelsesmøde mandag d. 14. december 2020 

 

Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Eik Andreasen, Kirsten 

Andersen, Grethe Bertelsen, Benjamin Bilde Boelsmand, Kim Stenholm Paulsen, Mathilde Lenskjold 

3.x., Alma Glyholt 2.a 

 

Referent: Birthe Tandrup 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt fra virtuelt møde om låneomlægning 

Begge referater blev godkendt. 

Dato for næste bestyrelsesmødet er tirsdag d. 23. marts 21, bestyrelsestemadag er mandag d. 3. maj 

fra kl. 9-15. 

 

3. Meddelelser 

Se bilag 1 (efter referatet) 

 

Troels supplerede med flg. meddelelser: 

Studieretningsoprettelsen i 1.g endte med to musikstudieretninger i stedet for forventede to 

studieretninger med samfundsfag/engelsk 

 

Der var kun 4 elever for meget på tælledagen, og i løbet af nogle uger skønnes det at CG er nede på 

klasseloftet på 28.  

 

Troels takkede Katja og Grete for at skaffe gode forskere til årets forskerpraktik 

 

4. Orientering om corona-situationen på CG (orienteringspunkt)  

1/3 af CG’s klasser blev løbende sendt hjem efter efterårsferien. Derudover blev en række elever 

sendt hjem til tests og skulle følge undervisningen hjemmefra virtuelt. Det har været en stor 

udfordring for lærerne at skulle håndtere fysisk og virtuel undervisning samtidig.  

 

Alt i alt medfører corona mange ændringer: Den første skoleuge i 2021 bliver virtuel, 

orienteringsaften 19. januar 2021 bliver rent virtuel, og brobygning samt besøgsdage i jan-feb bliver 

virtuelle. Hjemsendelsen kan trække ud. 

 

Bestyrelsen spurgte om der er økonomiske udfordringer ifm. corona? Troels svarede at det indtil nu 

har været fordelagtigt økonomisk set, idet der har været færre udgifter end sædvanlig til en række 

aktiviteter, fx rejser, kurser og eksamen (ingen udgifter til vagter og censur). 

 

Grethe spurgte om der er tendens til at færre elever dropper ud? Troels svarede at det ikke er opgjort, 

men der nok er tale om lidt færre; flere elever end sædvanligt på tælledagen kan have med det at gøre.  
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5. Ressourcer, bæredygtighed og klima (orienterings- og diskussionspunkt) 

Troels orienterede om CG’s aktiviteter ift. ressourcer, bæredygtighed og klima. Her kan nævnes 

igangværende debat om flyfri studierejser, globaliseringsårgangsprojekter med fokus på FN’s 

verdensmål, at CG’s Røde Kors-elevambassadører organiserede at 250 CG-elever deltog i 

indsamling for Røde Kors og blev Danmarks største gymnasieindsamler, at CG ligger i top ift. 

opslutning om Operation Dagsværk.  

 

Bestyrelsen var imponeret over at så mange aktiviteter med så mange aktive elever havde kunnet 

finde sted under vanskelige corona-vilkår.  

 

I 2021 skal klimaskærm på fabrikken efter den vedtagne investeringsplan renoveres og i 2022-24 

hovedbygningens lokaler; begge projekter skal forholde sig til klima og bæredygtighed. Derudover 

er en designmanual for vedligeholdelse og renovering af hovedbygningens indre under udarbejdelse. 

 

Projektet på fabrikken tegner til at blive ca. 0,9 mio. kr. dyrere end anslået. Visse udgifter kan evt. 

skubbes – Troels vender tilbage til bestyrelsen herom inden næste bestyrelsesmøde (ultimo marts). 

 

6. Økonomi  

a. Regnskabsprognose for 2020 (orienteringspunkt) 

Prognosen for 2020 viser et forventet overskud på 630.000 kr. Hovedgrundene er større 

taxametertilskud end forventet (alle klasser er fyldt op), 2 mere i pædagogikum, færre udgifter til 

skemalægning, besparelser på IT, færre personaleomkostninger især pga. corona-situationen, der har 

medført færre udgifter til rejser, eksamen, kurser. Finansielle poster er i underskud pga. salg af 

værdipapirer, rentetab, låneomlægning og kurstab.  

 

Benjamin spurgte til anvendelsen af overskuddet. Troels svarede at der pt. er givet corona-tilskud til 

personalet, at særbevillingen til undervisningsmidler er øget, at der er indkøbt udstyr til virtuelle 

arrangementer (kameraer mv.), at mindre forbedringsprojekter er sat i gang specielt på 50’er-gangen, 

og at der er efter ønske fra ansatte købt en ny espressomaskine. 

 

Kirsten m.fl. foreslog at der kunne overvejes tiltag der kunne godtgøre elevernes situation ift. trivsel, 

og at de kunne høres om det i forårets løb 

 

b. Budgetter for 2021-25 (vedtagelsespunkt) 

Budgetterne indeholder ikke den nye tilførsel fra finanslov 2021 på 1,1 mio. kr. pr. år for 2021-2024, 

som derfor skal lægges til. 

 

Corona-året 2020 er ikke sammenligneligt, derfor sammenholdes budget 2021 med 2019. Corona vil 

præge noget af 2021, men antagelsen er at sidste del af 2021 bliver normalt. Kendte 

pristalsstigninger er lagt ind for 2021, og løn til undervisere indeholder overenskomstmæssige 

lønstigninger samt div. lønfremskrivninger mv. 2021 skønnes at balancere, men med det forhøjede 

taxametertilskud er forventningen et overskud på ca. 1 mio. kr. Det skal overvejes hvordan 
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overskuddet kan bruges – evt. til at tilbageføre noget besparelse på lærerforberedelse, på 

undervisningsmidler samt på fast IT-hjælp.  

 

Forventet overskud i 2022, da der gives færdiggørelsestaxameter for 10 klasser. 2023-25 forventes 

med det forhøjede taxametertilskud fra finanslov 2021 at balancere. 

 

Der er usikkerheder ift. især ny taxameterreform, som kan gå CG imod, samt ny 

optagelsesbekendtgørelse, som kan medføre færre tilskud, da klasser ikke må fyldes op.  

 
Det overvejes om ferieforpligtelsen til feriefonden skal betales på én gang i 2021. Dette, sammen 

med de forventede, langsigtede investeringer frem til 2025, bl.a. klimaskærm i 2021, vil nedsætte 

likviditeten til 7,4 mio. kr. i 2025. 

 

Bestyrelsen vedtog budgetter 2022-25 og kommenterede at det var svære vilkår med megen 

usikkerhed, og at det er bestyrelsens plan at genbesøge beslutninger truffet ifm. 2%-besparelserne. 

 

c. Reviderede regler for forplejning m.v. på CG - tilrettet efter ministeriets retningslinjer  

Nye ministerielle regler er indarbejdet i CG’s regelsæt. 

 

 

7. Evt. 

Alma spurgte til indholdet af et punkt i en tidligere rapport om evt. omlægning af skemastrukturen. 

Troels forklarede at gymnasiereformen havde medført flere skematimer og dermed lange skoledage, 

og at det blev undersøgt om ændret lektionslængde kunne afhjælpe. Konklusionen var negativ, men 

emnet vil blive taget op igen senere.  

 

Benjamin spurgte til ændringen i studieretningsoprettelsen – hvorfor mere musik og mindre 

samfundsfag? Troels svarede at elevernes valg blev taget alvorligt indenfor det muliges rammer, og at 

det ikke var en prioritering fra skolens side. Katja roste CG for at kunne opfylde så mange 

elevønsker. 

Alma spurgte til reglerne ift. tavshedspligt, ift. elevrådet. Der kan ikke svares generelt, det afhænger 

af emnerne; der henvises til at spørge Troels. 
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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 3.x   

 Alma Glyholdt 2.a  

 

bt, december 2020 
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Bilag 1, Meddelelser fra rektor 

 

- Projekt forskerpraktik: Det lykkedes heldigvis at afslutte projekt forskerpraktik på trods af corona’en. 

Produkterne var rigtig gode i år. Selve den afsluttende konference med posterfremlæggelse blev afholdt 

fysisk på både CG og Nørre G, og eleverne mødtes kun med to andre grupper ved fremlæggelsen (og uden 

eksternt publikum og gæsteforelæser som vi har tradition for) for ikke at risikere smittespredning. En særlig 

tak til Grete og Katja for hjælp til at finde forskere til årets projekt! 

 

- Overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb gik igen i år fornuftigt. Omkring 92 % af 1.g eleverne fik 

deres 1. prioritetsstudieretning og ingen elever skulle ud i et 3. prioritetsvalg. Intro-forløbet måtte tilpasses 

corona-reglerne, så fx kunne vi ikke gennemføre introturene i ”spejderhytte”. Men i stedet lavede vi 

forskellige gruppedynamiske aktiviteter spredt ud over de første uger af studieretningsforløbet.  

 

- Optagelse af elever i år og næste år: På CG plejer vi at være dygtige til at ”ramme” et elevtal, som optimerer 

taxameterstøtten og samtidig holder klassekvotienten inden for rammerne af klasseloftet. I sommeren 2020 

har corona’en imidlertid påvirket antallet af elever i 1.g klasserne på en måde, vi ikke kunne forudse i foråret. 

Der var derfor 5 elever for meget på 1.g årgangen på den dag i november, hvor vi optæller eleverne og 

indberetter. I skrivende stund er tallet dog faldet til 3 og formodningen er, at vi i løbet af et par måneder 

ligger inden for klasseloftet. Årsagen var primært, at der mod forventning ikke dumpede elever ved 

optagelsesprøven til gymnasiet (eleverne i grundskolen fik ikke eksamenskarakterer) og at der slet ikke var 

elever, der skulle have orlov til at tage et år på studieophold i udlandet inden gymnasiestarten. Alt i alt er 

CG’s klassegennemsnit i skrivende stund for hele skolen 28,0, mens det for 1.g er 28,3 – for 2.g 27,9 og for 3.g 

27,8.  

 

Politikerne havde sat sig for at lave helt nye optagelsesregler til gymnasiet i efteråret – med virkning for 

optagelsen til 1.g i 2021. Corona’en har bevirket, at man ikke nåede i hus med disse forhandlinger. Derfor har 

politikerne forlænget den solnedgangsklausul, man lavede sidste år med et ekstra år, så det er muligt i 2021 

at aftale lokale optagelsesregler i et fordelingsudvalg, hvis en skole ønsker dette. Det kræver dog enighed i 

fordelingsudvalget, hvis disse lokale regler skal tages i brug. Der har været overvejelser blandt skoler i vores 

og andre af regionens fordelingsudvalg, men det er endt med, at vi i hele regionen kører med de gængse 

optagelsesregler, der bygger på elevernes ønsker samt afstandskriteriet. Sidste år ønskede politikerne i 

Region Hovedstaden, at ministeriet gik ind og sænkede kapaciteten på visse gymnasier. I år har der været en 

proces, hvor skolerne har diskuteret deres indbyrdes kapacitet i dialog med regionsrådspolitikerne. 

Kapaciteten er på niveau med sidste års optag (kapaciteten øges med 1 ekstra stx-klasse og 1 ekstra hf-klasse 

sammenlagt for samtlige offentlige gymnasier i regionen – men til gengæld udmelder skolerne generelt en 

lavere teknisk klassekvotient end sidste år). Ifølge en ny 2020-30-prognose for Region Hovedstaden lavet af 

Epinion vil Centrum fordelingsområdet i de næste år få en større søgning til stx grundet demografiske 

ændringer i København-Frederiksberg svarende til omkring 100 elever pr år de næste fem år. 


