Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 26.3.2019 kl. 16.00-18.00.
Til stede:
Stig Wall-Gremstrup, Peter Birch, Sten Markvorsen, Hans Andresen, Troels Birch, Armin 2m, Jan
Sørensen, Jes Bygballe, Jørgen Rasmussen, Janni la Cour.
Afbud:
Lise Rovsing, Rikke Warming, Isa 2m

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6.12.2018
I henhold til forretningsorden §1, stk.4 er referatet godkendt, da der ikke er kommet indsigelser.
3. Orientering ved rektor
Skriftligt notat.
Elevtrivselsundersøgelse december 2018. Elevtrivsel er fin. Der peges på tre indsatsområder bl.a.
undervisning. Herefter diskussion af, hvilke årsager der kan være til, hvorfor undervisningen ikke scorer
højt. Der blev bl.a. talt om de vilkår, der er ift. læreplaner for de enkelte fag mm. Også en diskussion ift.
hvordan man spørger i undersøgelsen. Det er vigtigt at bemærke, at stress og præstationskrav er et
område, som for eleverne er i fokus ift. mistrivsel. Diskussion af ekstrapres i Gentofte/Hellerup-området,
samt karakterskala og hvorledes karakterer påvirker trivsel. I elevrådet arbejdes der videre med nogle af
hovedområderne herunder køn og kultur, festkultur og morgensamlinger.
4. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. Stig Wall fortalte om møde i
Bestyrelsesforeningen. Her arbejdes på taxameter og omfordeling af økonomiske midler. Der er også en
diskussion omkring fordeling af elever i gymnasiet. Man taler om tre forskellige modeller, hvor der tages
hensyn til geografisk placering. Der kommer et udkast til model - sommeren 2019.
Bestyrelsens selvevaluering. Det blev aftalt, at Stig Wall-Gremstrup sender evalueringsskema til bestyrelsen
og så samler vi op på evalueringen v. næste møde.
5. Uddannelsen
Søgetal 2019. Jørgen Rasmussen fortalte om GHGs søgetal. Vi kan for første gang ikke fylde vores 1g klasser
op med 1. prioriteter: Så vi skal optage ca. 20 elever, der har skolen som 2., 3. eller 4. prioritet.
Vi har iværksat en mindre undersøgelse af bl.a. de elever vi har haft på besøg på besøgsdage.
Tilbagemeldinger fra besøgelever om årsag til, at man ikke har valgt GHG: er transporttid, ikke så
omsorgsfulde værter, inddragelse i undervisningen etc. Armin fortalte om, hvorfor han søgte GHG bl.a.
diversitet og god undervisning. Vores fortælling skal være god undervisning, plads til forskellighed og høj
trivsel.
6. Skolen
Tema: Effektivitet – trivsel. Afsæt for arbejdet med en ny strategi 2020-24. Indlæg ved Jes og Troels. Dette
indlæg var bl.a. med baggrund i artikler I Weekendavisen og Berlingske d. 22.2-28.2.2019 omkring
Gymnasieskolen som en dedikeret arbejdsplads med mange ildsjæle, som der var på GHG for nogle år
siden. Fortællingen om skolens ledelse som de onde genkendes ikke på GHG. Moderniseringsstyrelsens

rolle og OK13 kan genkendes på GHG. Der er flere strukturelle ændringer, der har ramt sektoren - herunder
flere ikke-gymnasieegnede, flere elever med ondt i livet, generelle besparelser etc. Herefter en længere
diskussion om emnet. Diskussion skal bl.a. lede op til det kommende strategiarbejde.
7. Økonomi
Ny ferielov. Jan Sørensen fremlagde de udmeldinger, der er kommet fra hhv. GL, Danske Gymnasier og
Moderniseringsstyrelsen. Afventer om der kommet en fælles udmelding/model. Den nye lov kan få stor
indflydelse på GHGs likviditet. Vi følger problematikken tæt. Jan Sørensen gennemgik bestyrelsens tjekliste
og herefter kort årsrapport bl.a. ift. hvad ferieloven kan få af betydning for økonomien. Det blev også
fremlagt, at GHGs f5 lån, der udløber d.1.4.2019 bliver omlagt til Cibor 3 lån. Herefter en længere
diskussion ift. likviditet og overskud på næsten 2 mio. Vi bliver nødt til at bringe likviditet i spil i skoleår
2020, hvor der skal spares, det er vigtigt, at vi hele tiden kan betale lønninger. Vi fortsætter diskussionen på
de kommende bestyrelsesmøder og dette er vigtigt ift. ageren i hverdagen. Ferielovsbestemmelse vil få
konsekvens på økonomien i fremtiden.

8. Eventuelt
Næste møde er den 6.6. kl.16.00 med efterfølgende spisning.

