Referat af CG-bestyrelsesmøde
mandag d. 10. september 2018
Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Eik Andreasen, Kirsten Andersen,
Grethe Bertelsen, Kim Stenholm Paulsen, Benjamin Bilde Boelsmand, Sofus Skov Nordly 3.d og Lucas HeiSook Gravenhorst 2.d. Referent: Birthe Tandrup
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser
Se bilag 1 nedenfor
GB spurgte til emnet ”putte-fester”, der har været meget omtalt i medierne. Fænomenet findes ikke
på CG, men i lyset af den brede medieomtale er alle teamkoordinatorer blevet bedt om at vende
emnet i alle klasser i en teamtime.
4. Bygninger (mundtlig redegørelse fra rektor; orienteringspunkt)
a. Studiecenteret: nyt gulv i halvdelen af området, retablering af ydervæg med fugtskader samt
maling af hele området.
b. Pigesalen: retablering af ydervæg med fugt samt kalkning af ydermur
c. Fabriksporten: nyt glas efter hærværk
d. Belægningen i skolegården har ikke holdt helt så godt som forventet og bliver renoveret
e. Projekter i efteråret: jf. pkt. 6
5. Økonomi – regnskabsopfølgning efter 2. kvartal (orienteringspunkt)
Budget for 2018 indeholdt et forventet underskud på 417.000 kr., men estimat for 2018 viser et lille
overskud på knap 200.000 kr. (Tallene er dog på nuværende tidspunkt behæftet med stor
usikkerhed.)
De fleste poster ser ud til at passe med det budgetterede. Hovedgrundene til estimeret overskud er
flere elever end budgetteret med (og dermed større tilskud) og især gevinst på de finansielle poster –
afskrivninger og renter.

6. Investeringsramme for 2017-22 (beslutningspunkt)
Se bilag 2 nedenfor. Investeringsramme skal indsendes til ministeriet med deadline 17.9.18.
De to store projekter, nye vinduer samt klimaskærm på fabrikken, har ikke figureret i hidtidige
budgetter. De afskrives, men vil være en udgift for CG på knap ½ mio. kr.
Bestyrelsen godkendte den foreslåede investeringsramme.

7. Vurdering af opfyldelsesgraden af sidste års indsatsområder ud fra rektors
resultatlønsrapport for 2017-18 (beslutningspunkt)
Bestyrelsen besluttede på baggrund af kontrakten fra 2017-18 og rektors resultatlønsrapport en
målopfyldelsesgrad på 95% på basisrammen og 95% på ekstrarammen.
8. CG’s strategi 2018-20 (beslutningspunkt)
Se bilag 3 nedenfor. Forslagene i bilaget blev vedtaget. Yderligere forslag sendes til NP indenfor et
par uger, og emnet færdigbehandles på bestyrelsesmødet i december.

9. Fastlæggelse af indsatsområder for CG i 2018-19 samt fastlæggelse af indholdet af rektors
resultatlønskontrakt for 2018-19 (beslutningspunkt)
Trivsel ifm. emnerne uro og støj skrives ind i kontrakten. Studieparathed og langsigtede mål og
delmål for forbedring af overgangsfrekvens blev diskuteret og vil blive sat ind i en fortsat
progression. Formanden rundsender justeret forslag til bestyrelsen.

10. Ministeriel henvendelse vedrørende regler for elevbetaling (orienteringspunkt)
CG’s praksis flugter med nyudsendte regler. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til CG’s
praksis.

11. Kapacitet på CG i 2019: CG har en kapacitet på 28 klasser med 9 klasser på to årgange og 10
klasser på en tredje. Sommeren 2019 dimitterer vi elever fra ti 3.g klasser og ønsker derfor at optage
et tilsvarende 1.g klasser (beslutningspunkt)
Bestyrelsen tilsluttede sig ønsket.

12. Karrierelæringsarbejdet på CG samt opfølgningsbrev fra Undervisningsministeriet om CGstudenternes lave overgangsfrekvens til videregående uddannelser inden for 27 måneder efter deres
studentereksamen
BT orienterede kort om indsatsen ifm. karrierelæring, der også ses som et redskab til på længere sigt
at forbedre overgangsfrekvensen.
Flere medlemmer af bestyrelsen tilbød at være behjælpelige med praktik- og kontaktmuligheder.
13. Evt.
GB gjorde opmærksom på mulighederne for at søge fonde til fremme af naturfag.
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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 sep 2018

Bilag 1, meddelelser fra rektor (bilag til pkt. 3)
•

Studentereksamen: Ingen 3.g’ere på CG dumpede i år. Studentereksamensgennemsnittet var igen i
år meget højt og i stigning: 7,8. Gennemsnittet er det højeste gennemsnit i CG’s tid som selvejende
gymnasium.

•

Elever: Der er startet ni 1.g klasser i år, og i skrivende stund er antallet af elever i gennemsnit 28,9 –
hvilket er meget tilfredsstillende og helt som forventet i forhold til, at der maksimalt må være 28,0
ved tælledagen i starten af november. Eleverne er startet i 9 grundforløbsklasser, som skal splittes
op i starten af november, hvorefter 1.g eleverne fortsætter i studieretningsklasser. Elevernes
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studieretningsvalg kommer til at foregå i inden efterårsferien, og forud herfor får eleverne råd og
vejledning omkring valget.
CG optog ved skoleårets start 28 nye elever i 2.-3.g klasserne. Eleverne kommer ind i klasser med
”tomme pladser”. Det betyder, at vi i skrivende stund har 28,0 som gennemsnit på 2.g årgangen og
27,3 på 3.g årgangen. Det samlede gennemsnit på skoleniveau er med i alt 785 elever 28,0. Dette
tal vil dog dale fremadrettet – forventningen er, at vi præcis har 28,0 på 1.g årgangen til november
og at gennemsnittene på de to andre årgange kan falde i løbet af året. Alt i alt meget
tilfredsstillende set ud fra en økonomisk CG-optik.
•

Skolestarten er gået fint i år! Vejret var i rimelig grad med os på nogle gode arrangementer – både
ved skolestarten den 14.8., til 1.g’ernes farvefest i skolegården den 17.8., ved CG’s åbent hus på
Christianshavns 400 års jubilæumsdag den 18.8. samt på idrætsdagen den 24.8. Igen i år har vi ikke
deltaget i Dyrehavens festivitas, da vi kører eget arrangement synkront med
Dyrehavearrangementet.

•

CG deltog i fejringen af Christianshavns 400årsjubilæum lørdag den 18. august. Her var gymnasiet
åbent for offentligheden kl. 12-16 og en del af skolens klasser deltog i at lave workshops, hvor børn
og voksne udefra kunne få renæssancekage, synge flerstemmige christianshavnersang med CGkoret eller høre oplæsning af christianshavner poesi. Der var også mulighed for at bygge historiske
christianshavnerbygninger i Lego, at blive vist rundt på vores næsten 100 år gamle gymnasium eller
at høre historisk oplæg om Christianshavns historie. Der var fin stemning blandt de besøgende!

•

Skemalægningen har voldt skemalægger store problemer i år, idet vores skemaprogram har vist sig
at indeholde en alvorlig fejl, som har ramt en mindre gruppe skoler – bl.a. CG. Det betyder, at
efterårets ”skema 1” i stor udstrækning er ”lagt i hånden”. Skemalæggerfirmaet har hen over
sommeren forgæves søgt at udbedre fejlen, og vi ved endnu ikke om den bliver udbedret inden
skemalægningen af skema 2 (gående fra november-maj). Heldigvis har CG en meget erfaren
skemalægger.
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Bilag 2, investeringsramme (bilag til pkt. 6)

Bygningsforbedringer på CG i 2018-22
Regnskabsår

Projekt

Sum
for et
år

Afskrives (mio. kr.)

Yderdøre

0,25

50’ergang (WC-ombygning, belysning, møderum)

0,2

Studiecenter/Pigesal
2018 Belysning i L40-42 samt 4 nye vinduer i L40-41
Ventilation i Pigesal (airmaster)
Tagetagens klassers akustik
Inventar

1,2
0,25
0,35
0,15
0,15

2019 Inventar
Inventar
2020 Vinduer i hovedbygningen

0,2
0,2
3,8

Inventar

0,55
4,00

0,2

Fabrikkens klimaskærm (nyt tagpap,
tagrender/nedløbsrør/tagvinduer og evt. ekstra isolering og
2021
undertagsrep. Samt klinker på ydersiden af bygningen og
fugning af klinker 1½ etage op og nye sålbænke i stueetage)

2,7

Inventar
2022 Male 10 klasselokaler (0,2 mio. kr. SOM TAGES PÅ DRIFTEN I
STEDET FOR AFSKRIVNING) og istandsætte trappeopgange
B, C, F

Regnskabsår Projekt

0,5

Afskrives (mio. kr.)

Nuværende telefonsystem i adm.
Pc'ere og smartboards til hele skolen
Mobiltelefoner og kontorprintere
Kopimaskiner
Pc'ere og små printere

0,1
2,3
0,3
0,4
2

Desuden udskiftning af netværksudstyr (switche, acces points m.v. til omk. 0,7 mio. kr. i 2021 -forventet leaset!)
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2,90

0,2

IT/AV investeringer på CG 2018-22
2018
2019
2020
2021
2022

2,35

0,70

SAMLEDE INVESTERINGSBEHOV 2018-22 TIL AFSKRIVNING
Regnskabsår
2018
2019
2020
2021
2022
I alt 2018-22

IT/AV I ALT
BYGNINGER/INVENTAR
(mio. (mio.
( mio. kr.)
kr.)
kr.)

Projekt
IT/AV, inventar og bygningsforbedringer
IT/AV, inventar og bygningsforbedringer
IT/AV, inventar og bygningsforbedringer
IT/AV, inventar og bygningsforbedringer
IT/AV, inventar og bygningsforbedringer

2,35
0,55
4,00
2,90
0,70
10,5

0,1
2,3
0,3
0,4
2
5,1

Bilag 3, CG’s strategi (bilag til pkt. 8)
CG’s strategi 2018-2020
Da strategien i sin tid blev udarbejdet, blev det også besluttet, at vi ville genbesøge den midt i
strategiperioden med henblik på at overveje, om der er behov for en revision.
Formålet er således ikke at udarbejde en ny strategi, men at se på om især handlepunkterne (Derfor
vil vi) kalder på en revision, en ændring og/eller en præcisering i lyset af det, vi har gjort, og i lyset
af at vores verden og prioriteter kan have ændret sig, siden vi vedtog strategien i dens nuværende
form.
Som input til vores drøftelse følgende til overvejelse:
Under faglighed står der i handlepunkt 2:
Skabe et studiemiljø præget af fordybelse, vedholdenhed, nysgerrighed og udsyn til verden omkring
os. Vi ønsker, at vores elever udvikler sig til studerende med lyst til og forudsætninger for videre
studie.
I lyset af at vi som institution er under opsyn af ministeriet i relation til det forhold, at CG-studenter
går relativt sent i gang med en uddannelse efter studentereksamen kan vi overveje at ændre den
sidste sætning i dette handlepunkt til:
Vi ønsker, at vores elever udvikler forudsætninger for videre studier med lyst til at gå i gang med at
studere.
Under fællesskab står der i første sætning i det første handlepunkt:
Fremme skole- og undervisningsaktiviteter som udvikler fællesskabsfølelsen i klasserne og på hele
skolen.
På vores seminar i maj blev det fremført, at der er behov for aktivitet på tværs af klasserne. I lyset
af det kunne denne sætning ændres til:
Fremme skole- og undervisningsaktiviteter som udvikler fællesskabsfølelsen i og på tværs af
klasserne.
Under globale christianshavnere står der i den fjerde sætning i det første handlepunkt:
Internationalt og globalt i forhold til at indgå i netværk og samarbejde med….
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2,45
2,85
4,30
3,30
2,70
15,6

I lyset af det fokus skolen har haft på FN’s verdensmål og den stigende rolle de spiller i
diskussioner i det danske samfund kunne dette indgå med følgende tilføjelse:
Internationalt og globalt i forhold til at indgå i netværk og samarbejde om FN’s verdensmål med…
Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at se nærmere på især handlepunkterne i strategien med
henblik på revisioner og præciseringer – samt eventuelt også tilføjelser af nye handlepunkter og
sletning af eksisterende.
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