Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 6. december 2021
Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Kirsten Andersen, Grethe Bertelsen,
Kim Stenholm Paulsen,
Afbud fra Eik Andreasen, Alma Glyholt 3.a, Elliot Charrier 2.k, Benjamin Bilde Boelsmand
Referent: Birthe Tandrup
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser
Se bilag 1 (efter referatet)
a) Underskrivning af aftale med revisor
Bestyrelsen godkendte og underskrev fornyelse af aftale med den nuværende revisor Ernst og
Young.
b) Ledelsen fremlægger for bestyrelsen at 28-loftet i 1.g netop er overholdt på tælledagen (252
elever i 9 klasser)
Bestyrelsen godkendte og underskrev ledelseserklæringen om en klassekvotient på CG på 28,0.
c) Forslag om at flytte bestyrelsesmødet fra den 4. april til mandag den 28. marts kl. 16.30 (årsag:
CG skal indmelde årsrapporten senest 1.4.).
Bestyrelsen tilsluttede sig ny mødedato 28.3.2022, men med mødetiden 17.30
4. Genskabelse af skolefællesskaber m.v. efter corona-nedlukningerne i de foregående skoleår
(orienterings- og diskussionspunkt)
Se bilag 2 (efter referatet)
Bestyrelsen var imponeret over de mange tiltag der er i gang. Genskabelse af skolefællesskaber har
været et opmærksomhedspunkt for bestyrelsen; konklusionen er at det er gået godt, om end der skal
være fortsat opmærksomhed på punktet.
5. Bæredygtighed og globale christianshavnere (orienterings- og diskussionspunkt)
Se bilag 3 (efter referatet)
6. Medarbejdertrivsel (orienterings- og diskussionspunkt)
Se bilag 4 (efter referatet)
7. Bygninger m.v. (Fabrikkens klimaskærm, elevopholdsrummene, CG’s affaldssortering fremadrettet
samt om indkøb af eksamensborde i forlængelse af årets APV)
a. Byggeriets afslutning på Fabrikken: Byggeriet er næsten færdigt: stillads er kommet ned,
manglende klinker er på vej. Visse ting ind mod CIK-gården bliver først lavet til foråret.
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b. Elevopholdsrum: Kantinen udskydes, lok 55 bliver til et ”skramlerum” som eleverne selv må
indrette, lok 14 bliver gennemrenoveret i december, møbler er bestilt, og rummet skal holdes
som et pænt studiemiljø.
c. Affaldssortering: Der er indkøbt affaldscontainere til affaldssortering på CG, og der er ny
samarbejdspartner, Marius Pedersen, ift. renovation. Kildesortering opstartes. Der er nye
sorteringssystemer udendørs: mad/drikke, plast, bioaffald, rest. Indendørs starter til januar, også
på lærerværelset. Pantbeholdere opsættes også. Pap og elektronik afleveres i kælderen.
d. På baggrund af pedelgruppens APV indkøbes lettere eksamensborde
8. Økonomi
a. Prognose for regnskab 2021 efter 3. kvartal (orienteringspunkt)
Estimat for 2021 viser et forventet overskud på 106.000 kr. større end forventet. En hovedgrund
til estimeret overskud er større indtægter end forventet (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.
Undervisning er er blevet dyrere end forudset, hvilket skyldes ekstra pulje til
undervisningsmidler, corona og fordybelsespuljen (2%). 7/12 af denne udgift ligger i 2022.
b. Budget 2022 (diskussions- og vedtagelsespunkt), (driftsbudget samt likviditets- og
anlægsbudget)
Udkast til budget 2022 udviser et forventet overskud på ca. 467.000 kr. Baggrunden er at til juni
2022 giver en 10. klasse færdiggørelsestaxameter. Der er indarbejdet ny elevmodel i takt med
reglerne omkring nedlæggelse af ventelister. Overslagene for årene 2023-2026 udviser stigende
underskud, som ligeledes primært skyldes den nye elevmodel.
c. Likviditetsregnskab: Generelt købes stort ind og afskrives i samme niveau. I 2021 er i alt knap
10 mio. kr. betalt til fabriksombygningen og til feriefonden, så likviditeten er nede på ca. 8 mio.
kr. Det er nødvendigt arbejde der er lavet hidtil på bygningerne; fremadrettet vil der være tale
om mindre påkrævede ting. Foreløbige forecast i budgettallene for 2023-2026 viser et stigende
underskud, der skal arbejdes med, da det også forværrer likviditeten i negativ retning.
d. Bestyrelsen beder rektor om at undersøge lånemuligheder hos Nykredit fremover
9. Whistleblowerordning (orienteringspunkt)
Skabelon fra Danske Gymnasier samt lønfællesskabet indfases. Juristerne fra lønfællesskabet på Stenhus
er første led i en sag, derefter overgår den til et udvalg på CG. Ordningen træder i kraft fra 17.12.21.
10. Bestyrelsesmedlemmer i ny bestyrelse (orienterings- og diskussions-/vedtagelsespunkt)
Formanden indstillede Anette Dørge, direktør for Danmarks Akkrediteringsinstitution, som ny formand
og Jakob Harder, dekan på Københavns Professionshøjskole, til at overtage posten efter Katja Munch
Thorsen.
Bestyrelsen tilsluttede sig forslagene.
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11. Eventuelt
Bemærk at datoen for næste møde er 28.3.2022 kl. 17.30

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, december 2021
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Bilag 1, Meddelelser fra rektor
MEDDELELSER FRA REKTOR
Studieretningsoprettelsen var klar fra starten af november. Elevernes valg endte lidt anderledes end
forventet, idet vi for andet år i træk opretter en ekstra (i alt 2) studieretning i musik-engelsk. Desuden
opretter vi en ekstra i samfundsfag-engelsk (i alt 2 samt yderligere 2 med Samfundsfag-matematik. Sidste
år blev der til gengæld kun oprettet 1+1 studieretningsklasse med Samfundsfag og henholdsvis Engelsk og
Matematik). Der kom yderligere en studieretningsklasse mindre i Spansk-engelsk, og desværre var der ikke
nok elever til at oprette en studieretning i Biologi-kemi. Vi har derfor måttet ansætte en årsvikar i musik for
at tage et ekstra musikvalghold. Resten af ændringerne er klaret internt ved forskellige omrykninger.
Projekt Forskerpraktik blev afsluttet med poster-konference på CG den 4. november. Projektet er gået rigtig godt i
år – vi har både haft mange forskere til at deltage samt stilsvarende mange elever fra CG/Nørre G.

Bilag 2, Genskabelse af skolefællesskaber
Starten af skoleåret 2021 var helt speciel på grund af de mange corona-nedlukninger og -begrænsninger, der har
præget de to foregående skoleår. Når man medtager, at vi udskifter 1/3 af skolens elever hver sommer, så har det
givet udfordringer ift. at genskabe en skolekultur fra før corona-perioden. Ved skolestarten havde ingen CG-elever
prøvet at have et helt almindeligt skoleår uden corona-begrænsninger! Derfor var vi meget opmærksomme på at
hjælpe eleverne i gang med skoleaktiviteter, som de tidligere blot overleverede selv til de nye årgange. Med det in
mente er opfattelsen, at det er gået rigtig godt! Eleverne har over en kam været meget ”sultne” efter at komme i gang
med alt det, som de ikke har kunnet sidste år. Og der har været en stor lyst og fantasi til at komme i gang med nye
ideer. Derfor har vi faktisk sjældent eller aldrig haft så mange udvalg og aktiviteter efter skoletid som i dette efterår!
De store, gamle udvalg er kommet i gang igen – fx Elevrådet, Fællesudvalget, Festudvalget, Cafeudvalget,
Drømmeudvalget, Operation Dagsværk, Natværk, Åben Musik, 3.g udvalget, Sundheds- og trivselsudvalget, Musicalen,
Skolekoret, Frivillig billedkunst og -idræt.
Blandt de udvalg, som er kommet til inden for de seneste år, er det meste også oppe og køre igen, fx Loppe-udvalget,
Klimaudvalget, KomUdvalget, Fællesområdeudvalget, Morgenbolleudvalget, Skolebladet Kanalen, Forfatterskolen,
Røde Korsudvalget og Bogklubben – udvalg som kun havde eksisteret i en kortere periode inden corona’en.
Endelig har vi fået helt nye udvalg i gang, Amnesty Udvalget, Danseudvalget, Skakudvalget, Brætspilsudvalget,
Christianshavns Torv udvalget, Planteudvalget, C Gay udvalget, Basket udvalget og Bordtennis udvalget. Og så er alle
ikke engang nævnt.
Klasserne har fået økonomisk støtte og ”lærer-tid” til at lave klassesociale og faglige arrangementer, og der blev i
starten af efteråret lavet en ekstra mini studietur for alle 3.g klasserne som erstatning for den aflyste studietur i 2.g.
Lige nu er vi på vej til at få ”søjledagene” tilbage som en temadag for hver studieretningssøjle (fx alle
musikstudieretningerne fra 1.-2.-3.g, der mødes til fælles faglige aktiviteter om dagen og ender med en bogstavcafe
sidst på eftermiddagen).
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Samlet set er der kommet endnu flere aktiviteter efter skoletid – aktiviteter, som rækker ud efter elever med mange
slags interesser. Nogle af arrangementerne har været yderst populære, fx lavede vi en frivillig fodboldturnering med
et par hundrede tilmeldte, og korene, der optræder ved julekoncerten i Christians Kirke, tæller også tilsammen et par
hundrede elever. Ved Røde Korsindsamlingen i efteråret var der ca. 140 frivillige indsamlere; og mere end 80 % af
skolens elever samlede ind til OD. Andre tiltag tiltrækker meget færre elever, men for de elever, som mødes i fx
strikke- eller skakklubben, kan oplevelsen jo være lige god.
Muligheden for at anvende nogle af de kompetencer, vi har fået under corona’en, til at lave virtuel undervisning eller
virtuelle aktiviteter er oplagt. Vi har fx arbejdet med konceptet til Torsdagsforum og har delvist fortsat med
inddragelse af virtuelle elementer, således at ved mindst halvdelen af vores fora er kun 1/3 af eleverne i kantinen,
mens resten overværet arrangementet fra storskærm i deres klasselokale.
Med lærergruppen har vi diskuteret, hvordan vi kan afvikle virtuel undervisning i et omfang, som giver en fordel for
elevernes læring set ud fra en helhedsbetragtning. Vi arbejder stadig på den del. Men helt generelt, så er eleverne
kørt trætte i de virtuelle aktiviteter, så de skal dosseres skånsomt. Endelig har vi aftalt, at visse møder blandt skolens
ansatte kan gennemføres virtuelt. Herudover er der også sket en udvikling imod store virtuelle møder og webinarer,
når det kommer til møder på landsplan for gymnasierne.

Bilag 3, Bæredygtighed og globale christianshavnere
STRATEGI OG VISION FOR GLOBALISERINGSARBEJDET:
Vores nye og opdaterede globale strategi blev endeligt færdigformuleret og lagt på hjemmesiden, samtidig
med at hjemmesidens afsnit om det globale/internationale blev opdateret og ajourført.
POLITIK FOR FLYFRI STUDIEREJSER:
I starten af efteråret formulerede vi på en studierejsepolitik efter høring i PR, Elevråd, Klimaudvalg og
Bæredygtighedsudvalg. Politiken fastslår som hovedprincip, at der ikke flyves ifm. studierejserne. Dog er
der lavet undtagelser, således at der kan dispenseres – så vi kan fortsætte vores udvekslinger på visse (især
sproglige) studieretninger med venskabsskoler i Frankrig, Tyskland, Spanien og Israel. Politikken blev
godkendt på sidste bestyrelsesmøde. I indeværende skoleår er det op til klasserne og deres rejselærere, om
de vil rejse flyfrit. Men appellen er der i alt fald – og fra kommende skoleår kører vi efter den nye politik.
ÅRGANGSPROJEKTER:
I efteråret har vi gennemført halve temadage for 1.g årgangen om FN’s verdensmål og for 2.g årgangen om
menneskerettigheder:
FN-verdensmålsdag for alle 1g’ere, blev genoptaget i samme skala som før Corona. Årets nyskabelse var at CG fik
besøg af fire UNESCO-Ungeambassadører, der stod for den fælles intro til dagen.

Virtuelt samarbejde med Hollandsk UNESCO-skole: En af 1g-klasserne arbejdede på FN-verdensmålsdagen
virtuelt sammen med en gruppe UNESCO-elever fra Alfrink College i Holland. Eleverne blev delt i grupper med to
danskere og to hollændere i hver gruppe. Hver gruppe fik tildelt et verdensmål, om hvilket de skulle producere en
slide til en fælles PowerPoint, som efterfølgende blev præsenteret i de to klasser på samme tid. Begge skoler fik
meget brugbare erfaringer, og vi vil arbejde videre med lignende projekter fremover
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Vores globale årgangsprojekt for 2.g årgangen har i en årrække fokuseret på menneskerettigheder. For 2.
år i træk afviklede vi temadagen i samarbejde med Amnesty International, der faciliterede en velfungerende workshop
med fokus på ytringsfrihed.

ANDRE AKTIVITETER:
Vi vil fortsat støtte og underbygge det meget aktive elev-potentiale vi har i udadrettet frivillig-arbejde. Vi har flere
elever som er hhv. UNESCO-, Røde Kors og Amnesty-ambassadører, og vi har holdt møde med Ungdommens Røde
Kors om et muligt prædikat som ”Røde Kors-gymnasium”. Vi vil drøfte mulighederne og perspektiverne for dette i
samarbejde med relevante elevgrupper, råd og udvalg. Røde Kors ambassadørerne på CG har stået for at organisere
omkring 140 elever, som samlede ind ved Røde Kors indsamlingen i efteråret.

Første internationale/globale cafe blev afviklet i september i samarbejde mellem globalt udvalg og
tyskfaggruppen. Mellem 100-200 elever deltog i cafe om det tyske valg med besøg fra tyske ambassade og zoominterview med tidligere CG elev i Berlin samt servering af grillede pølser. De næste internationale cafeer handler om
præsidentvalget i Frankrig og om VM i Qatar.

Operation Dagsværk (OD) havde i sidste år udfordringer med afviklingen af OD – men nåede dog i foråret at
gennemføre en indsamling. I år har været præget af, at OD-gruppen ikke har været så erfaren, som tidligere år. Netop
pga. corona-perioden. Alligevel er det lykkedes at organisere en ny OD-gruppe med nye ”uprøvede” medlemmer, som
har stået for OD og Natværk. Der har været meget stor opbakning bag OD – men dog lidt mindre end de foregående
år.

Bilag 4, Medarbejdertrivsel
APV og handleplan
I slutningen af sidste skoleår afsluttede vi i Samarbejdsudvalget APV-undersøgelsen og lavede en handleplan, som
skal følge op på de problemstillinger, som kommer op ifm. undersøgelsen.
APV-undersøgelsens resultater blev indsamlet i første kvartal af 2021 under skolelukningen. Undersøgelsen baserer
sig på en spørgeramme udviklet af professor Tage Søndergaard og GL. Den fokuserer på trivsel og psykisk
arbejdsmiljø, herunder professionel kapital. APV-trivselsundersøgelsen blev i øvrigt suppleret med en undersøgelse af
de fysiske arbejdsvilkår.
CG-2021 resultaterne kan benchmarkes op imod den APV, vi lavede på CG i 2017 og ift. lignende undersøgelser lavet
på en række andre gymnasier, som også har anvendt samme spørgeramme. Endelig kan der benchmarkes med et
bredere udsnit af danske arbejdspladser på en del af spørgsmålene.
Generelt er resultaterne meget positive på en række overordnede parametre, som omhandler tillid, retfærdighed,
social kapital, loyalitet, meningsfuldhed, indflydelse, ledelseskvalitet, samarbejde og anerkendelse med/fra ledelse,
kolleger og elever. Omvendt er opfattelsen mere bekymrende, når det kommer til vilkårene for at levere et godt
stykke arbejde, fx opfattelsen af arbejdsmængde og deraf afledte faktorer som arbejds-/privatlivskonflikt, stress, søvn,
udbrændthed. Her er tilfredsheden generelt lavere, hvilket er en generel tendens for sektoren.
I tiden siden foregående APV fra 2017 er der blevet sparet yderligere på gymnasiesektoren, hvilket har effektiviseret
især lærernes arbejde (der har været mindre forberedelsestid end tidligere år). Der er også kommet en ny
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gymnasiereform til i 2017, som skulle implementeres. Og der har været corona i 2020 og 2021. Alle sammen ting, som
kan presse den enkelte medarbejder og fx medføre, at det kan være svært at gennemføre sit arbejde på et
kvalitetsniveau, som den enkelte føler sig tilfreds med.
I ledelse, Samarbejdsudvalg og bestyrelse har der været enighed om, at det er vigtigt at forsøge at ændre bedst muligt
på denne opfattelse af pressede arbejdsvilkår – ud fra de muligheder vi nu engang har for at drive skole og
gennemføre vores arbejde.

Helle Hein
I oktober 2021 holdt vi for skolens personale en eftermiddag, hvor forsker og konsulent Helle Hein, har holdt oplæg
om stress ifm. arbejde på videns-arbejdspladser. Helle Heins hovedpointe er, at der findes to personlighedstyper, som
drives af forskellige forhold – den ligevægtssøgende og den spændingssøgende medarbejder. Hun redegjorde for, at
stress blandt de to persontyper normalt vil tage sig ud på samme måde og med de samme symptomer, men årsagerne
til stress er derimod meget forskellige hos de to persontyper, og derfor bør man som ledelse, arbejdsplads og kollega
passe på med at behandle alle ens. Den ligevægtssøgende medarbejder kan hjælpes ud af en stress-situation ved at få
færre og mindre komplicerede arbejdsopgaver med en klar afgræsning og et klart mål. Men dette vil kunne give den
spændingssøgende medarbejder ”boreout stress”.
Mødet med Helle Hein har været med til at skabe nogle nye synsvinkler og et fælles sprog for stress og pressede
arbejdsformer. I forlængelse af Helle Hein-mødet holdt vi i starten af november en hel temadag for skolens personale
(på elevernes OD-dag) om arbejdsmiljø, arbejdsglæde, stress, APV-resultaterne m.v. På mødet fremlagde
Samarbejdsudvalget APV-handleplanen, og ledelsen fremlagde i et oplæg om ”forenklinger” ideer til, hvordan vi på CG
kan foretage forskellige ændringer, som på visse områder kan skabe en enklere arbejdsdag for mange og evt. give
muligheder for, at man som underviser kan få bedre tid til at udvikle nye undervisningsforløb, man brænder for.
Oplægget ligger i øvrigt i forlængelse af et tidligere ledelsestiltag fra 2019 om forenklinger, vi gennemførte dengang.
Nogle af de fremlagte elementer i dette efterårs forenklingstiltag var – i kort form:
-

Alle lærere har uanset ansættelsesgrad fået en ekstra timepulje på 34 timer i skoleåret 2021-22. Timerne kan
bruges efter eget valg som ekstra individuel forberedelsestid, og evt. kan nogle af timerne gå til en todages
faggruppetur, hvor faggruppen samarbejder om fagets udvikling.

-

De flerfaglige forløb planlægges fremadrettet centralt, så lærerne ifm. timefagfordelingen ved hvilke forløb, de
har ansvaret for at planlægge sammen med kolleger. Desuden gives der lidt mere forberedelsestid til nogle af
forløbene.

-

Vi viderefører virtualitet på områder, hvor det giver god mening – bl.a. ifm. SRP-vejledning og visse møder (TKmøder og evt. faggruppemøder). Desuden laver vi pilotforsøg med virtuel lektiehjælp (er lige startet i matematik
kl. 19-21 om tirsdagen for alle skolens elever).

-

Vi arbejder videre med at skabe en mail-kultur, hvor der på den ene side er plads til at diskutere kollegerne
imellem, men hvor vi på den anden side er opmærksomme på ikke at sende alt for mange mails ud til ”alle
ansatte”, hvis det ikke er nødvendigt.
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-

I ledelsen vil vi bestræbe os på at planlægge skoleåret endnu tidligere og bedre (årsplanen i Lectio), ligesom vi har
forenklet portfolioen, som eleverne skal bruge og gjort det nemmere at oprette klassenotesbøger for
hold/klasser. Standpunkts-karaktergivningen er også forenklet.

-

Vi vil give eleverne lidt færre valgfagsmuligheder mhp. at skabe et bedre skema for alle – allerhelst et skema uden
7. modulerne (fra kl. 15.45-16.45)! Desuden vil vi lave pilotforsøg med at flytte undervisningstid fra 7. modul i
nuværende skemaer til andre tidspunkter (evt. også i weekenden/om aftenen og virtuelle moduler – på frivillig
basis, som fx ekskursioner).

-

Elevernes IT-introduktion laves bedre ved at CG’s IT-chef samt IT-vejleder kommer mere ud i klasserne ifm.
skolestarten. Det skulle gerne gøre det bedre for både elever og undervisere, fordi flere elever fra start har fået
deres IT-opsætninger på plads.

-

I faggrupper og andre teams arbejder vi med at fastlægge standarder eller muligheder for, hvornår ”nok er godt
nok”. Desuden har vi talt om, at det mentalt set er vigtigt at være klar på, at kerneopgaven som underviser er
bredere end den rent faglige undervisningsopgave. Vi har alle forskellige opgaver, som hænger sammen med at
skabe en god skole- og klasserumskultur og tage os af elever, som trives dårligt eller har særlige udfordringer. Når
det er sagt, er det stadig vigtigt, at den enkelte på mange områder har frie rammer til at afvikle sin undervisning
på den måde, som man finder bedst i situationen og mest meningsgivende for eleverne.
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