Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag den 28. marts kl. 17.30
Til stede:
Fraværende:
Referent:

1. Godkendelse af årsrapport og protokollat samt formandens og bestyrelsens stillingtagen til evt.
kritiske bemærkninger i protokollat og til listen over CG’s ejere og til bestyrelses-tjeklisten. Desuden
bemyndigelse af rektor til at indsende regnskabsberetningen til ministeriet (CG’s revisor deltager
sammen med CG’s regnskabschef under dette punkt), (bilag 2-3), (beslutningspunkt)
CG’s revisor gennemgik revisionsprotokollat og årsrapport. Revisionen har ingen kritiske bemærkninger
til hverken årsrapport eller protokollat. Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskabet. Rent praktisk
foregår det ved, at hvert bestyrelsesmedlem inden for en uge skal signere digitalt via den mail, som
udsendes.
2. Godkendelse af dagsorden (se rektors meddelelser nedenfor i dette dokument)
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1).
Referatet blev godkendt.
4. Meddelelser
Rektors skriftlige meddelelser var udsendt i forlængelse af dagsordenen (se nedenfor), og der var ikke
yderligere meddelelser under punktet.
5. Regnskab 2021 og budget 2022 (orienteringspunkt) (bilag 4-5)
Rektor gennemgik årsregnskabet ud fra den sædvanlige opstilling af regnskab for bestyrelsen.
Årsregnskabet positive resultat er større end forventet. Det skyldes især, at elevtallet på CG i 2021 har
været højere end forventet.
6. Status på bygninger (orienteringspunkt) (bilag 6)
CG udbyder de kommende fire års renovation af hovedbygningens indre som en rammeaftale, en for
CG ny form for konkurrenceudsættelse, som vurderes positiv i situationen. Sagen er pt sendt i udbud,
og første fase – renovering af opgang B og C – afvikles i sommeren 2022.
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7. Status på 2 af CG’s indsatsområder (bilag 7-8), (orienterings- og diskussionspunkter)
8. fff
a. Nye optagelsesregler til gymnasiet.
Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter af de nye optagelsesreglers indvirkning på CG og
drøftede ligeledes, hvordan de nye regler vil blive opfattet blandt kommende ansøgere. På CG
er der lige som sidste år CG-ansøgere svarende til cirka to klasser blandt 1. prioritetsansøgerne.
Disse ansøgere henvises til andre københavner-gymnasier. Det er vanskeligt at spå om,
hvordan situationen bliver i 2023, men bestyrelsen drøftede muligheden af, at elever uden for
København vil søge ind mod centrum, hvilket omvendt vil betyde, at elever i centrum af
København vil skulle rejse ud af byen for at gå i gymnasiet.
b. Faglighed, motivation og elevdeltagelse i undervisningen.
Som det fremgår af bilaget, er resultaterne fra årets elevtrivselsundersøgelse på flere punkter
positivt – bl.a. elevmotivationen, som var dalende for tre år siden, er ligesom sidste år i
fremgang. Flere i bestyrelsen udtrykte glæde ved, at dette er vendt. På bestyrelsestemadagen i
maj vil CG’s evaluatorer i øvrigt gennemgå resultaterne indgående. I bilaget er oplistet en
række nye initiativer, som bestyrelsen også kvitterede for. Eleverne i bestyrelsen bemærkede,
at CG’s elever generelt er bekymrede for at få virtuel undervisning i større grad. Desuden
bemærkede de, at flere elever, som har fået psykologhjælp på CG godt ville kunne benytte
skolens egen psykolog på privat basis efterfølgende. Rektor forklarede, at dette af princip ikke
anvendes, for at psykologen ikke skal kunne kritiseres for at skaffe sig egne kunder. Desuden
var eleverne meget positive over for CG’s nye tiltag med at lave mindfulness-forløb for alle
klasser på en af skolens årgange samt for særligt interesserede CG-elever.
8. Overgang til ny bestyrelse samt temamøde i bestyrelsen i maj (mdl. redegørelse).
På næste bestyrelsesmøde den 3. maj starter den nye bestyrelse (idet den nuværende
bestyrelsesperiode udløber den 30. april). I den forbindelse skifter bestyrelsen tre ud af fem eksterne
bestyrelsesmedlemmer, herunder også bestyrelsesformanden. Der var i bestyrelsen enighed om, at det
er vigtigt at hjælpe den nye bestyrelsesformand med det første møde, som er et heldagsmøde, der
peger frem imod en ny resultatkontrakt og nye indsatsområder. Inden næste møde afholder CG’s
ansatte i øvrigt også nyvalg til de to medarbejderposter i bestyrelsen.
9. Eventuelt.
Intet
10. Efter mødets afslutning.
MIDDAG i KANALHUSET (kl. 19.30)

Meddelelser fra rektor
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•

ORIENTERINGSAFTEN OG BESØGSDAGE: CG’s orienteringsaften kunne pga. corona’en heller ikke i
år afholdes med fysisk tilstedeværelse på CG. Vi entrerede derfor med samme firma som sidste år
og fik afviklet orienteringsaftenen virtuelt. Det gik godt og lidt bedre end sidste år. Dels var vi
blevet erfarne med formen, og dels måtte vi modsat sidste år have elever og lærere til at medvirke
inde fra skolen (ikke hjemme fra ”privaten”). Det betød, at vi efter ”fællesdelen” af mødet kunne
have en række grupper siddende i ”små studier” og fortælle samt svare på spørgsmål fra de
besøgende. Der var i øvrigt også mange flere besøgende end sidste år. Hvad besøgsdagene for
interesserede 9.-10. klasseelever angik, så nåede vi at afholde almindelige besøgsdage i december,
men overgik senere til virtuelle og kortere besøgsarrangementer.

•

ANSATTE: Siden sidste møde har CG ansat xxx som ny regnskabschef og yyy som ny administrativ
medarbejder. Time-fagfordelingsprocessen er gået i gang, og CG har slået et antal faste underviser
stillinger op. Senere suppleres med opslag i vikariater.

•

ELEVER: CG har plads til 9+9+10 klasser. I år dimitterer vi 10 klasser fra CG og har derfor mulighed
for at optage 10 nye 1.g klasser. I skrivende stund er der en god søgning til CG, idet der er omkring
364 rettidige 1. prioritetsansøgere til CG. Der henvises derfor elever svarende til 2 gymnasieklasser
til andre københavnske gymnasier. Søgningen i København Centrum har i øvrigt været relativ stor i
år, så mange københavnske gymnasier er overansøgte. Det skyldes bl.a. lukning af tilgangen af
elever til flere omegnsgymnasier, samt at der ifm. corona’en har været ekstra mange unge som har
taget et år i 10. klasse/efterskole.

•

ELEVAKTIVITETER: Siden starten af februar, hvor corona-restriktionerne blev afviklet, har vi atter
engang arbejdet på at igangsætte elevaktiviteter. Først og fremmest har alle 2.g klasserne været på
studierejser i udlandet (for første gang siden 2019!). Det lykkedes også at få gang i den udskudte
musical-øvning, så musicalen blev afviklet medio marts. Yderligere er skolekoret igen i stand til at
øve, ligesom fx cafe- og festudvalgene er i gang med planlægningen af deres aktiviteter.
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Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer

Dato

Navn

Underskrift

Anette Dørge
Jakob Harder
Grethe Bertelsen
Kim Stenholm Paulsen
Camilla Hoffmann Imms
Kirsten Andersen
Eik Andreasen
Elliot Charrier (k-klasse)
Alma Glyholdt (a-klassen)
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