Bestyrelsesmøde tirsdag d.1.12.2020
Til stede: Mødet blev afholdt virtuelt og alle deltog.
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser
2. Godkendelse af referat fra mødet d.17.9.2020 – godkendt.
3. Orientering fra rektor.
Bjarne Edelskov orienterede fra SU møde, hvor bl.a. skolens personalepolitik er blevet vendt.
Et lille udvalg under SU arbejder nu videre på en opdateret version af skolens personalepolitik.
Der har været brandøvelse og den viste, at der er steder på skolen, hvor der man ikke kan høre
alarm. Dette bringes i orden hurtigst muligt. Kort orientering om, hvordan det går på skolen ift.
Covid-19. Der kom tilbagemeldinger fra ledelse, lærere og elever. Vi prøver i vores restriktioner
at rumme alle. Der er på skolen bred enighed om, at det er godt, at eleverne er tilbage i skole,
Lærerne er bekymrede for undervisningen, hvis den bliver virtuel igen i en lang periode.
4.Orientering fra formanden og bestyrelsen.
Stig Wall fortalte om kronik fra Altinget, hvor bestyrelsesforeningen har haft et indlæg.
Elevrådet fortalte om ansøgning som de har sendt til Gentofte Kommune vedr. fællesskabende
aktiviteter såsom bordtennisborde mm. Gentofte Kommune har bevilget 15.000 kr. Lørdag
d.29.11.20 var der DGS-arrangement, hvor formandskab deltog. Tema for dette møde var bl.a.
formativ evaluering. Dette arbejdes der videre med på Elevrådsdag i foråret 2021.
5.Uddannelsen – selvevaluering.
Diskussion om kvalitetssystem, selvevaluering og det udsendte materiale Det har ikke været let
at finde relevant statistik, men de tal, der fremgår i det udsendte kan sammenlignes med
andre skoler. I strategiprocessen kan vi med fordel tage en diskussion, af, hvad der skal med i
kvalitetsplanen. Det er gode nøgletal, der er med, men de skal bruges til noget. Fremadrettet
skal der også være fokus på en mere subjektiv beskrivelse af skolen f.eks. Hvilke mål har
gymnasiet både for det kommende år og for fremtiden? Det er meget flotte tal vi har på GHG,
men er der tal vi vil forbedre? Det er vigtigt, at tallene ikke bliver en sovepude. Vi skal have en
mere kritisk tilgang – selvrefleksion skal være med implicit. Måske have fokus på køn, etnicitet
mm. De forskellige talentprogrammer kan også indgå i planen. Det er vigtigt, at vi tager dette
op igen til strategiseminar i februar 2021.
6.Skolen.
Bjarne Edelskov fortalte om sit første år på GHG. Det har i høj grad har været præget af
Corona. Strategiarbejdet har derfor været udsat flere gange. Nu håber vi, at det kan lykkedes,
skolens strategigruppe holder møde den 16.december 2020 og på den måde kan vi være klar
med udkast til strategimøde i februar 2021. SWOT-analysen har været et godt udgangspunkt
for arbejdet. Det blev vedtaget, at vi må udskyde strategiarbejdet igen, hvis Corona gør, at vi

stadig ikke kan mødes. Det er vigtigt, at vi mødes fysisk. Det giver ikke mening at mødes
virtuelt. Der afholdes APV til foråret. Denne kan også indgå i kvalitetsplanen.
7.Økonomi.
Jan Sørensen gennemgik resultat. Estimat afviger med ca. 1 mio. kr. og dette skyldes, at der
indkøbes computere til alle lærere i dette skoleår. Vi forventer et meget lille plus i årsregnskabet.
Jan Sørensen gennemgik budget. Fortalte bl.a. om vedligeholdelsesbudget, som er sat ned. Vi har
haft rengøring i udbud og det har betydet, at rengøringsudgift er faldet med ca. 500.000 kr. Vi
håber stadig, at vi kan fastholde den gode standard for rengøring på trods af besparelse. Lige nu
får vi tilskud til rengøring pga. corona – det håber vi også, at vi får til næste år. Vi har i 2020 haft
meget stort fokus på eftersyn i serviceafdelingen herunder abonnementer mm. Det har skabt en
del besparelser. I serviceafdelingen har der været meget fokus på bæredygtighed og miljø.
Vi har i fremtiden også blikket rettet mod IT på skolen herunder projektorer/skærme i
klasselokaler.
Vi skal sørge for en god likviditet og at kunne afdrage på løn og kunne betale renter. Vores
likviditet skal helst være på ca. en måneds drift. Den finansielle strategi blev vedtaget
8.evt.
Vi ses forhåbentlig til februar 2021 og god jul til alle.

