
 

Referat Bestyrelsesmøde mandag d.3.6.2019 
 
Til bestyrelsens medlemmer 
 
Til stede: Stig Wall-Gremstrup, Steen Markvorsen, Peter Birch, Hans Andresen, Rikke Warming, Lise 
Rovsing, Jes Bygballe, Isa 2m, Armin 2m, Jørgen Rasmussen, Jan Sørensen, Janni la Cour 
 
Afbud: Troels Birch  
Ref.: Janni la Cour      
 
Bestyrelsesmøde mandag den 3.6.2019 kl. 16.00-18.00 i Mødelokale 1 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 26.3.2019 

• I henhold til forretningsorden §1, stk.4 er referatet godkendt, da der ikke er kommet indsigelser. 
 

3. Orientering ved rektor  

• Skriftligt notat. Vi har fået svar (medhold) på klagesag fra oktober 2018 vedr. puttemiddag.  

• Sidste skoledag for 3g klasser forløb meget positivt, der var stor støtte fra eleverne, men også fra 
Gentofte Kommune, der igen stillede op med affaldssortering i Staudehaven. Sidste skoledag blev 
omtalt i Villabyerne. Vi har holdt møde med Gentofte Kommune om første skoledag og har aftalt 
samme koncept. GHG har også indgået en aftale om at være pilotskole i forbindelse med oplysning 
om kønssygdomme bl.a. klamydia, som er i vækst især i Københavns området. 
 

 
4. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

• Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesforeningen har en stand 
på Folkemødet på Bornholm, hvor man vil tale om gymnasiet som en succes.  

• Bestyrelsens selvevaluering. Evaluering skal ses som optakt til diskussion af bestyrelsens rolle og at 
man har tillid til hinanden og godt kan sige fra/til. Måske kunne man opstille spørgsmål i evaluering 
mere bredt og ikke med karakterangivelse ift. bestyrelsesmedlemmers arbejde i bestyrelsen. 
Resultatet af evalueringen skal kunne bruges som løftestang for det videre arbejde. 6-7 spørgsmål 
vil være passende. 

• Peter Birch fortalte om temadag om ungdomskultur i Hellerup. Der blev på mødet talt om at 
etablere en sorggruppe i samarbejde med en præst i Hellerup Sogn.  

• Tænke over hvilke fotos, der offentliggøres på skolens officielle Facebook side. 
 

 
5. Uddannelsen  

• Optagelsesprøver. Vi har i år ikke kunne fylde alle klasser med 1. prioritetsønsker og på nuværende 
tidspunkt er der ca. 20 elever (2. eller 3. prioritet), der optages. For første gang skal vi gennemføre 
optagelsesprøve på den nye ordning. Optagelsesprøve finder sted d.14.6 og efterfølges af samtale 
med rektor. 

• Strategi 2016-20. Indsatsområder 2018-19. Indsatsområder har fungeret fornuftigt og har skabt 
nyskabelser. Planlægger lidt færre indsatsområder i 2019-2020, fokus skal i stedet være på ny 



strategi 2020. Tanken er, at det kan planlægges på samme måde som sidst, altså i stor dialog ml. 
elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelsen. 

• Eleverne efterspurgte om de måtte bruge høretelefoner i forbindelse med skriftlig eksamen, det vil 
virke afstressende. 

 
6. Skolen  

• Vedligeholdelsesarbejder m.m. Vi har varmeproblemer i GHG2. Det undersøges i øjeblikket om der 
kunne laves udvendig solafskærmning. BIG skal kontaktes ift. bygningens udtryk.  
 

7. Økonomi  

• Budgetopfølgning 2019 samt prognose 2020-22. Jan gennemgik budgetopfølgning. Resultat er 
ændret i forhold til det tidligere udmeldte. Negativ afvigelse på ca. 850.000 kr. Årsagerne til dette 
er bl.a. ændringer i studieretninger efter grundførløbet. Flere pædagogikumkandidater i skoleåret 
2019-2020 har også betydning for økonomien. Reform 2017 og 130-timers puljen etc. har 
betydning for forværring i forhold til tidligere udmeldt budget. Papegøjeklasser og små valghold har 
også stor betydning for økonomien. Der er afsat penge til merarbejde, og dette er ikke helt så højt 
som forventet. Der vil i skoleåret 2020-2021 komme en besparelsesrunde. Den nuværende 
ledelsesgruppe vil formulere et oplæg til, hvor der evt. kan findes besparelser.  

• Benchmarking AG, ØG, GHG. Hvis man ser på likviditet, skal man se på feriepengehensættelsen. 
Dette vil medføre en halvering af likviditeten. Forrentning af feriepengehensættelse/indfrysning 
bliver en udgift på længere sigt. Gennemgang og sammenligning af de tre naboskoler.  
 

8. Eventuelt 

• Mødedatoer og tidspunkt: Følgende dage 11.9.2019, 28.11.2019, 19.3.2020 & 3.6.2020, og det er 
fortsat ml.16.00-18.00. 

• Jørgen Rasmussen fremlagde, hvad der skal ske på skolens fødselsdag fredag d.6.9. Håber, at alle 
fra bestyrelsen har lyst til at komme forbi skolen den dag 
 

 
 

   


