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Notat fra bestyrelsestemadag mandag 3.5.2022 
Til stede: Anette Dørge, Troels Vang Andersen, Jakob Harder, Eik Andreasen, Kirsten Andersen, Grethe 

Bertelsen, Kim Stenholm Paulsen, Camilla Hoffmann Imms, Eliot Charrier 2k, Alma Glyholt 3.a 

Referent: Birthe Tandrup 
 

1. Velkomst 

 

2. Oplæg fra CG’s evaluatorer om evalueringsrapport 2021-22 (orienterings- og diskussionspunkt) 

Oplæg fra CG’s evaluatorer Ulla Nedergård Pedersen og Søren Engberg Jensen om rapporten samt de 

evalueringer der er lavet i indeværende skoleår, derefter diskussion i lyset af oplæg og bilag. 

Diskussionen fokuserede især på CG’s elevprofil, trivsel og faglighed. CG’s elever kan betegnes som 

”storby-plus-unge” – generelt nysgerrige, åbne, motiverede, men ikke så flittige og vedholdende samt 

sene studiestartere. 

 

3. Frokost  

 

4. Præsentation af den nye bestyrelse og orientering om bestyrelsens arbejde (beslutnings- og 

orienteringspunkt) 

Troels orienterede om bestyrelsens arbejde og årshjul, og bestyrelsen godkendte valget af Anette Dørge 

som formand. 

 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

 

6. Orientering om CG og CG’s rammevilkår  

Troels orienterede om elever og optag, bygninger og økonomi 

 

7. Pause 

 

8. Indsatsområder 2022-23 (diskussions- og beslutningspunkt) 

Der tages udgangspunkt i handlingsplanen fra evalueringsrapporten og drøftelsen heraf samt den 

eksisterende resultatkontrakt. Bestyrelsen lavede en bruttoliste (se nedenfor), hvoraf et antal temaer vil 

blive en del af kontrakten, og øvrige vil stå på en liste og kan komme i spil senere: 

• Nye optagelsesregler og læringsmiljø, herunder konsekvenser som evt. ensomhed, differentiering 

• Overgang til videregående uddannelser; evt. fokus på bestemte elevgrupper med svagere baggrund 

• Studieparathed 

• Fortsat fokus på karrierelæring  

• Motivation, elevindflydelse, arbejdspres 

• Dyrke styrkepunkter, fx nysgerrig elevtype 

• Bæredygtighed og globale christianshavnere – fokus på det lokale aspekt 
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• Handlekompetence (eget aftryk, del af undervisningen, dannelsesspor – se sig selv og egen 

påvirkning af omverden) 

• Fortsat fokus på trivsel generelt og på skolefællesskab  

• Digital dannelse/teknologiforståelse 

• Fokus på naturvidenskab 

• Seksualundervisning 

• Temadrøftelse om velbefindende/særligt udfordrede elever 

 

9. Overvejelser om ny vision og strategi (diskussionspunkt) 

CG’s nuværende strategi er udløbet; bestyrelsen bakkede op om at den nuværende strategi løber frem til 

september 2023, hvor en ny vil blive vedtaget på baggrund af en intern proces på CG med inddragelse af 

ansatte og elever. Bestyrelsen får en statusorientering på bestyrelsesmødet i marts eller maj 2023, afh. af 

hastigheden i den interne proces. CG har et ønske om at videreføre overskrifterne i den nuværende 

strategi og justere det konkrete indhold.  

 

10. Møder i 2022-23 (beslutningspunkt) 

Bestyrelsesmøder i næste skoleår: 14. september 2022 kl. 16.30, 14. december 2022 kl. 16.30, 22. marts 

2023 kl. 16.30, 10. maj 2023 9:00-15.30 

 

11. Evt. 

 


