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Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 13. september 2021 

 

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

Andersen, Grethe Bertelsen, Benjamin Bilde Boelsmand, Kim Stenholm Paulsen, Alma Glyholt 3.a, 

Elliot Charrier 2.k 

Referent: Birthe Tandrup 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (notat fra temadag) 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

3. Meddelelser 

Se bilag 1 (efter referatet) 

 

4. Oplæg og diskussion om virtuel undervisning ved Grete Bertelsen – hvad kan vi bruge 

erfaringerne fra corona-perioden til?  

GB fortalte om erfaringer fra det natur- og biovidenskabelige fakultet: Gennemsnitligt set har online-

undervisningen ikke haft negativ effekt på de statistiske data og frafald. Forelæsninger har fungeret 

udmærket, mens aktiverende former/teoretiske øvelser har fungeret mindre godt, derudover har de 

studerende savnet det sociale liv. Det har været hårdt arbejde for underviserne. Vigtigt at tilbyde 

underviserne hjælp, også med udstyr. ”HyFlex” (= HybridFleksibel; en form hvor der både er fysiske 

og online deltagere) vurderes som godt. E-moderator (der holder øje med chat mv.) er en vigtig 

funktion. 

 

Den efterfølgende diskussion kom bl.a. ind på at det er et problem at gardere sig mod at det der ligger 

online, ikke bliver misbrugt, og at dobbeltformatet (både virtuel og fysisk undervisning) er et problem 

for underviserne. I folkeskolen er der overvejelser om brugen af virtuel undervisning ift. trivselsting 

og til differentiering af undervisningen. 

 

5. Nye optagelsesregler i gymnasiet fra august 2023 (orienteringspunkt) 

Der blev indgået politisk aftale om kapacitet og elevfordeling i juni 21, og ved udgangen af 21 

forventes ny optagelsesbekendtgørelse gældende fra august 23. Aftalen indebærer nye 

fordelingszoner, hvor afstandskriteriet forsvinder, og forældreindkomst vil spille en rolle. Forventet 

fordeling mellem indkomstgrupper bliver 25% lavindkomst, 50% mellemindkomst, 25% 

højindkomst. CG’s nuværende fordeling er 22% lavindkomst, 48% mellemindkomst, 30% 

højindkomst, så der er tale om lav grad af omflytning. Der vil være kapacitetsfastsættelse for hver 

region, fordelingsudvalgene lukkes, 6-9 gymnasier skal lukkes for optag et år; først info om hvilke 

omkring nytår 21/22. Fra jul 2021 droppes ventelister, hvilket kan få negativ, økonomisk betydning 

for CG. 
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6. Sommerens renovering af Fabrikkens klimaskærm (orienteringspunkt) 

Ombygningen af fabrikken går godt og næsten planmæssigt.  

  

7. Finansiel strategi for CG samt revideret Regnskabsinstruks for CG (diskussions- og 

beslutningspunkt) 

Bestyrelsen godkendte og underskrev den nye finansielle strategi samt regnskabsinstruksen. 

 

8. Regnskabsopfølgning efter 2. kvartal (orienteringspunkt) 

Investeringsplaner: Beløbet til renovering af hovedbygningen over de næste 4 år er sat op fra 0,8 mio. 

kr. til 1,6 mio. kr., og IT er sat lidt op pga. fornyelse af abonnement på kopimaskiner. 

 

Likviditetsregnskab: I 2021 er i alt knap 10 mio. kr. betalt til fabriksombygningen og til feriefonden, 

så likviditeten nu ligger på ca. 8 mio. kr.  

 

Driftsregnskab: Estimat for 2021 viser et forventet overskud på 360.000 kr. større end forventet. En 

hovedgrund til estimeret overskud er ca. ¾ mio. kr. mere i indtægter (flere elever end budgetteret med 

og dermed større tilskud). Andre grunde er færre eksamensudgifter, færre udgifter til efteruddannelse, 

1¼ mio. kr. ekstra i coronatilskud til rengøring, test, fagligt løft og trivsel. Undervisninger blevet 1 

mio. kr. dyrere end forudset, hvilket skyldes corona og fordybelsespuljen (2%). 7/12 af denne udgift 

ligger i 2022. Der er afsat ekstra 200.000 kr. til undervisningsmidler samt 140.000 kr. til 

trivselsaktiviteter. 

 

Affaldssortering vil blive taget op i efteråret 21 og vil repræsentere en udgift. 

 

Eleverne har et ønske om at opgradere fællesområderne; det er med i planen for dette skoleår. 

 

9. Investeringsplaner 

Se under pkt. 8 

 

10. Indsatsområder og resultatrapport (diskussions- og beslutningspunkt) 

a. Resultatrapport for skoleåret 2020-21 

Bestyrelsen besluttede på baggrund af kontrakten fra 2020-21 og rektors resultatlønsrapport en 

målopfyldelsesgrad på 95%.   

 

b. Kommende års indsatsområder og resultatkontrakt 

Hovedfokuspunkt for skoleåret 21-22 er post-coronaorienteret – at genskabe skolefællesskab og 

demokrati, arbejde med faglig motivation og elevdeltagelse i undervisningen, bæredygtighed og 

globale christianshavnere, medarbejdertrivsel og forberedelse af nye optagelsesregler. 

Bestyrelsen vedtog det fremsatte forslag. 
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11. Overvejelser om ny bestyrelse (diskussionspunkt) 

Niels Plougs og Katja Munch-Thorsens perioder udløber forår 2022. Formanden beder om forslag 

inden 15.10. til ny formand og medlem samt mandat til at sondere. 

Benjamin kommenterede at den lokale forankring og medlemmernes tilknytning til 

uddannelsessektoren har været gode kvalitetskriterier i den nuværende bestyrelse. 

 

12. Godkendelse af skolens studie- og ordensregler (beslutningspunkt) 

Bestyrelsen godkendte studie- og ordensregler  

 

13. Godkendelse af ”CG-politik om flyfri studierejser” (diskussions- og beslutningspunkt) 

Bestyrelsen godkendte denne CG-politik og foreslog en evaluering efter 1-2 år. 

 

14. Evt. 
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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  

 Elliot Charrier 2.k   

 Alma Glyholdt 3.a  

 

bt, september 2021  
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Bilag 1, Meddelelser fra rektor 

- SKOLEÅRETS AFSLUTNING: Igen i år var der ingen studenter, som dumpede. 

Studentereksamensgennemsnittet lå højere end normalt på 8,14. Det kan hænge sammen med, at 

eleverne var oppe til færre eksamener, og at årskaraktererne derfor vejer tungere i snittet. Det kan 

også hænge sammen med specielt dygtige elever, eller at eksaminatorer og censorer tog højde for 

et mærkeligt corona-år i bedømmelsen. 

 

- ELEVER: Der er blevet optaget omkring 27 nye elever i 2.-3.g klasserne ifm. det nye skoleår. I 

skrivende stund er der 790 elever på CG i 28 klasser svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 

hele på CG på 28,2 – dette tal vil erfaringsmæssigt falde noget i de kommende uger og i alt fald 

forventeligt falde under 28 inden ”tælledagen” i november. 

 

- PERSONALE: Ifm. overgangen til det nye skoleår gik to fastansatte lærere på pension og to skiftede 

arbejde. Der blev fastansat tre lærere med starten af skoleåret. Yderligere er der ansat et antal 

lærere på midlertidige kontrakter, fx årsvikarer.  

 

- SKOLESTARTEN: Skolestarten på CG er gået fint. De fleste corona-restriktioner er nu væk og langt 

hovedparten af alle på CG er færdigvaccineret. Der kommer omkring primo september mulighed 

for at blive vaccineret på CG, hvis man endnu ikke har meldt sig til vaccination (og i øvrigt selv 

ønsker at blive vaccineret). Den mest indgribende corona-begrænsning har været at vi ikke må 

samle hele skolen, men kun max 500 i august. Vi har derfor holdt virtuelle torsdagsfora og har 

udsat idrætsdagen og idrætsfesten til den 3. september. Vi har i øvrigt kunnet gennemføre 

introforløbet i 1.g med fx farvefesten i skolegården og aktivitetsdagen, som vi plejer. 3.g årgangen 

fik sidste forår aflyst deres studierejse pga. corona’en. De tager klassevis på en tredages studierejse 

i Danmark i september – og nuværende 2.g årgang er i gang med at planlægge studierejser til 

foråret, ligesom Fransk- og Tysk-studieretningerne er på vej til Frankrig hhv. Tyskland (modificerede 

udvekslingsture) i starten af september. 

 

- VACCINATIONER: CG har fra sundhedsmyndighederne i Kbh. Kommune fået en opgørelse over 

vaccinationsniveauet blandt elever på CG medio august. Her var 86 % af alle elever 

færdigvaccineret, og 93 % var enten i gang med vaccinationer eller færdigvaccinerede. Københavns 

Kommunes sundhedsforvaltning har varslet et besøg på CG i starten af september, hvor de kan 

tilbyde ikke færdigvaccinerede elever at få en 1. eller 2. vaccination, hvis de ønsker det. Vi skriver 

ud til forældre og elever om dette i starten af uge 35.  

 


