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Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 14. september 2022 
 

Til stede: Anette Dørge, Troels Vang Andersen, Jakob Harder, Eik Andreasen, Kirsten Andersen, 
Grethe Bertelsen, Camilla Hoffmann Imms, Elliot Charrier 3.k.  
Afbud fra: Karla Heilmann-Larsen 2.a og Kim Stenholm Paulsen 
Referent: Birthe Tandrup 
 

1. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem 
Udsættes til næste møde 
 

2. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde (notat fra temadag) 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
En lille ændring siden temamødet i maj er at arbejdsprocessen med ny vision og strategi (pkt. 9 i 
referatet) er blevet fremskyndet, så bestyrelsen kommer til at godkende ny strategi til maj 2023 frem 
for til september 2023.  
 

4. Meddelelser samt uddeling af ”velkomstpakke” til nye bestyrelsesmedlemmer 
Se bilag 1 
 
Bemærkninger til meddelelserne: 
Det gode karakterresultat blev rost. 
 
Ud over finanslovforslaget, der kan medføre besparelser for CG, kan L157 (lov om ny 
elevfordelingsmodel) få en lignende effekt, især nye optagelsesregler og ny, stram kapacitetsstyring. 
Sidstnævnte skulle have været udmeldt 1.9., men er forsinket. Det vil være bestyrelsen der skal 
afgive svar om gymnasiets kapacitet, hvilket er nyt i bestyrelsessammenhæng. 
 
Håndbog for bestyrelser i det almene gymnasium beskriver bestyrelsens to hovedopgaver som 
værende økonomi og strategi. Dette afspejles i CG’s årshjul for bestyrelsens arbejde, hvor økonomi 
er på dagsordenen til alle ordinære møder, og drøftelsen af det interne arbejde med strategi er på 
dagsordenen til møderne i december og marts med godkendelse i maj 2023. 
 
Der blev spurgt ind til CG’s alkoholpolitik i lyset af sommerens medieomtale af unge og alkohol og 
brev til ungdomsuddannelser fra bl.a. Sundhedsstyrelsen om alkoholkultur. En del fællesaktiviteter 
på CG er allerede alkoholfrie, fx den første fest (Farvefesten) for 1.g, hytteture mv., og pt. diskuteres 
alkoholfri studieture på CG. Punktet alkoholpolitik kommer på dagsordenen til bestyrelsesmødet i 
december. En ændring heraf vil medføre ændringer af CG’s studie- og ordensregler. 
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5. Status for arbejdet med vision og strategi (orienteringspunkt)  
Der er nedsat et visionsudvalg med lærere, elever og ledere, som arbejder med strukturen. Der bliver 
½ visionsdag d. 31.10. for alle elever og ½ visionsdag for ansatte d. 2.11. På elevdagen skaffer 
elevrådet et antal elever der skal facilitere en klasse hver. Hver klasse skal udvikle og udvælge et 
Instagram-produkt, og der vil være afstemning på Instagram om det bedste produkt. Noget 
tilsvarende for ansatte (dog uden Instagram). Evt. kunne visionsudvalget inviteres med til 
bestyrelsesmødet i december, hvor vision og strategi er på dagsordenen.  

 
6. Status på ministeriets respons vedr. CG-studenternes studieparathed (orienteringspunkt) 

CG udtages muligvis af STUK til tilsyn ifm. sen studiestart. CG har i juni 22 indsendt statusrapport 
over tiltag, og vi afventer svar fra STUK på om vi igen er under tilsyn (udmeldt svarfrist var i 
august). Nyere tiltag der ikke er nævnt i rapporten, er at 3.g-årgangen deltog i KarriereTanken på 
Gefion Gymnasium d. 8.9., samt at vi er ved at udbygge samarbejdet med Studievalg DK – vores 
vejleder var med uddannelseslederne til studieretningsintroduktion i alle GF-klasser, og tovholderne 
(vicerektor og en studievejleder) samt en uddannelsesleder deltager i Studievalgs netværksmøde om 
bl.a. karrierelæring sidst i september. Derudover er vi indgået i et samarbejde med 
Naturvidenskabernes Hus om et projekt med naturgeografi og Frederiksberg Forsyning. 
 
Bestyrelsen har stor interesse i emnet og ønsker data i det videre arbejde. 
  

7. Økonomi (orienteringspunkt) 
a. Regnskabsopfølgning efter 2. kvartal og forecast for 2022 

Troels gennemgik kort regnskabsopfølgning efter 2. kvartal og fokuserede derefter på forecast for 
hele 2022.  Regnskabsopfølgning efter 2. kvartal viser et overskud på 467.000 kr., især pga. større 
elevindtægter (flere elever end budgetteret med og dermed større tilskud). Forecast for 2022 viser et 
forventet overskud på 129.000 kr. for 2022, hvilket er 338.000 kr. mindre end budgetteret med for 
2022. Væsentlige ændringer er:  
 Ca. 1 mio. kr. mere i elevindtægter end forventet. 

 Undervisningen er blevet ca. 800.000 kr. dyrere. Dette skyldes bl.a. ferieudbetaling (særlige 
feriedage og restferier til kolleger der stopper), nyansættelser af erfarne lærere (ikke 
nyuddannede), længerevarende sygemeldinger, samt at lærerkollegiet generelt er blevet mere 
erfarent og dermed dyrere 

 Der afsættes der et beløb til en aftrædelsesordning for en ansat, konsulentbistand fra en tidligere 
ansat aflønnes, der har været udgifter ifm. ansættelse af ny regnskabschef, og Lectio har fordoblet 
deres priser.  

 
b. Status for investeringsplaner  

Planen følges: i 2022 renoveres nogle fællesområder, opgange og gange, i 2023-25 et antal 
klasselokaler, opgange og gange. Vi overvejer at regulere på beløbene for 23-25 i takt med 
prisstigninger.  
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c. CG’s ”Strategi for Finansiel Risikostyring” (en kort gennemgang af strategien – punktet 
tages op igen på bestyrelsesmødet i december) (orienteringspunkt) 

 
Dette strategidokument er en relativt ny type dokument i form af en skabelon fra ministeriet, som 
tilpasses den konkrete institution. Bestyrelsen er nu orienteret om dokumentet, som er på 
dagsordenen til december-mødet. 
 

8. Indsatsområder og resultatrapport diskussions- og beslutningspunkt) 
a. Resultatrapport for skoleåret 2021-22  

Bestyrelsen besluttede på baggrund af kontrakten fra 2021-22 og rektors resultatlønsrapport en 
målopfyldelsesgrad på 90%.   
 

b. Opfølgning på bestyrelsestemadagen fra formanden   
AD gennemgik opfølgningspunkter fra bestyrelsestemadagen i hovedtræk (se bilag 2). Det drøftes til 
december om teknologiforståelse evt. skal indgå i CGs strategi. Til temadag i maj 23 foreslås oplæg 
der kan give et fælles vidensgrundlag om ungdom og trivsel, fx ved Noemi Katznelson. CHI foreslår 
under punktet motivation og indsats opmærksomhed på unge der kommer fra ikke akademiske hjem, 
og EC foreslår at elevtrivsel og motivation bliver et selvstændigt punkt i strategien. 
 

c. Kommende indsatsområder og resultatkontrakt  
Planen er at arbejde med flg. 5 mål: ny strategi, skolefællesskaber, motivation, nye optagelsesregler 
samt overgang til videregående uddannelse. Derudover foreslås at både elev- og medarbejdertrivsel 
kommer til at indgå. Der arbejdes videre med dette i resultatkontrakten, som rundsendes til 
bestyrelsen. 

 
9. Eventuelt og indholdet på de næste møder 

JH spurgte til CG’s tiltag ifm. energikrisen. Der er nu kommet henstilling fra regeringen m.fl. om 
div. energibesparende tiltag, og elever og ansatte skal også ændre adfærd. Derudover har CG 
gennem flere år forbedret isoleringen via bygningsvedligeholdelse.  
 
CHI spurgte til principperne for CG’s håndtering af bl.a. krænkelsessager (jf. Herlufsholm, Sorø). 
Der er ingen sager af lignende karakter på CG. Emnet er berørt i CG’s studie- og ordensregler, og 
Sex og samfund arbejder med eleverne om dette. Desuden diskuterer elevrådet samværspolitik, som 
evt. ønskes tilføjet til studie- og ordensregler 
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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 3.k   

 Karla Heilmann-Larsen 2.a  

 
bt, september 2022  
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Bilag 1, Meddelelser fra rektor 

 Skoleårets afslutning: Alle blev studenter fra vores 10 3.g klasser – og årgangen fik et meget flot 
studentereksamensgennemsnit på 8,0. Så ligesom sidste år fik corona ikke negativ indvirkning på 
karakterniveauet. Vores nye udgave af ”huefesten” blev som noget nyt afholdt internt på skolen og 
for kun 3.g årgangen. Der var stor tilfredshed med festen, som derved også blev noget billigere for 
studenterne. 
 

 Sommerens istandsættelse af Hovedbygningen (fase 1 ud af 4) er gået godt. Vi har fået sat de to 
vigtigste opgange (opgang B og C) samt fordelingsgangene i tilknytning hertil renoveret og gulvet i 
lærerværelset er blev istandsat. Alle steder med meget synligt og positivt resultat. I skrivende stund 
er håndværkerne ved at udbedre mangler og det sidste. I efteråret går vi i gang med at 
detailplanlægge næste fase 2, hvor de andre opgange og gange i Hovedbygningens sidefløje 
istandsættes i sommerferien 2023. 
 

 Skolestarten: Ifm. det nye skoleår valgte to af de fastansatte lærere at stoppe. Vi har efterfølgende 
fastansat fem lærere (heraf tre lærere, som var årsvikarer på CG sidste år). Desuden er der blevet 
ansat 8 helt nye CG-lærere på tidsbegrænsede kontrakter, heraf tre som kun er ansatte i 
grundforløbet frem til november. Endelig er der efter gensidig aftale indgået en aftrædelsesordning 
med en administrativ medarbejder. 
 
Der er startet 10 grundforløbsklasser, og vi har måttet sende 1. prioritetselever svarende til 2 
gymnasieklasser videre til andre nabogymnasier. Der har op til og under skolestarten været lidt 
mindre frafald end forventet til 1.g, så der er fyldt helt op på årgangen! I 2.g er alle klasser også 
fyldte, og i 3.g er klasserne næsten fyldte (pt kun 3 ledige pladser på årgangen).  
 
Vi havde rigtig godt vejr i skolestarten til bl.a. 1.g årgangens første skoledag i skolegården og til den 
efterfølgende (alkoholfrie) Farvefest i skolegården første fredag. Første fredag i september afholdt 
CG idrætsdag i Sundby Idrætspark for hele skolen og efterfølgende idrætsfest i skolegården om 
aftenen. Her mødte alle klasser udklædte op med fælles temaer for hver klasse.   
 

 Regeringen er i starten af september fremkommet Finanslovsforslaget for 2023. Vi har modtaget 
en oversigt over ændringer i gymnasiernes økonomi. Desværre er der tale om en række større eller 
mindre besparelser, som alt i alt ser ud til at overskride 1 % af CG’s økonomi. Bl.a.  varslets der en 
besparelse på 0,8 % af undervisningstaxameteret svarende til omkring 0,35 mio. kr. på CG – 
begrundelsen er, at gymnasierne skal spare på markedsføring. Til orientering ligger CG’s samlede 
udgifter på dette område kun på omkring 1/3 af besparelsen!!  
 
En anden besparelse på 5,6 % af færdiggørelsestaxameteret svarende til knap 0,2 mio. kr. på CG. 
Udgifterne går til ministeriets egne etableringsudgifter af det nye IT-system, som skal stå for 
optagelsen af elever.  Yderligere er der mindre besparelser på fx indkøb (den 16. 
indkøbsbesparelse, fordi Statens Indkøb laver nye indkøbsaftaler), effektivisering af digitale 
postudsendelser, etableringen af et nyt IT-system i ministeriet til håndtering af SU, finansiering af 
nye udgifter på erhvervsuddannelserne, besparelser på ydelser leveret af Statens Administration 
mv. Tilsammen vil de mindre besparelser måske betyde omkring knap en kvart mio. kr. for CG. Alt i 
alt kan det betyde måske ¾ mio. kr. færre til CG ift. tidligere. 
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Bilag 2, Opfølgningsplan på bestyrelsestemadag maj 2022 

Indsatsområd
e 

Rektors 
resultatkontrakt 
(2022-2023) 

CGs strategi 
(2023-) 

Bestyrelsens 
årshjul 2022-2023 

CG internt 

Skolefællesskaber x X   

Overgang til 
videregående 
uddannelse 

- Karrierelærin
g 

- Studieforbere
dende 
element 

X  Bestyrelsen orienteres om 
ministeriets tilsyn på mødet 
i september 2022 

 

Nye 
optagelsesregler 

X    

Teknologiforståels
e  

 X Bestyrelsen drøfter emnet 
på bestyrelsesmødet 
december 2022 

Jacob Harder bidrager med 
oplæg. 

 

 

Fokus på Science   Bestyrelsen orienteres om 
CGs initiativer på 
bestyrelsesmødet i 
december 

 

Elevtrivsel   Temadrøftelse på 
bestyrelsesmødet maj 2023 

Ekstern oplægsholder: 
Noemi Katznelson 

 

Vejledning    Opfølgning på 
evaluering og 
Kvalitetssikring på 
CG 2021-22 

Evalueringen viser, 
at færre elever 
oplever, der er gode 
muligheder for støtte 
og vejledning 

Motivation og 
indsats 

X   Ibid. 

Evalueringen viser 
en positiv udvikling i 
elevernes motivation 
og indsats. Det er 
vigtigt at fastholde et 
fokus på den positive 
udvikling. 

Velbefindende   Jf. temadrøftelse maj 2023 bid.  

Evalueringen viser 
en svag faldende 
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- elever der er 
særligt 
udfordret 

- behov for 
psykologhjæl
p 

- præstationspr
es 

tendens i elevernes 
velbefindende. 

Globale 
Christianshavnere 

- bæredygtighe
d 

- handlekompe
tence 

 X   

Sexualundervisnin
g 

- evt. udvide 
samarbejdet 
med Sex og 
Samfund 

   X 

 

 


