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A. Godkendelse af
1.
Referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2017. Godkendt.
2.
Dagsorden
B. Opfølgning fra sidste møde
1. Intet til dette punkt.
C. Sager til orientering
1. Orientering ved rektor. Niels Hjølund Pedersen orienterede om generalforsamling i Danske
Gymnasier (tidligere Rektorforeningen). Birgitte Vedersø, Gefion Gymnasium er valgt som
ny formand. På generalforsamlingen var der en del debat om foreningens linje i forhold til,
hvordan foreningen skal profilere sig, og hvordan balancen skal være mellem foreningens
varetagelse af uddannelsespolitiske spørgsmål og hjælp til gymnasiedrift.
Som en del af gymnasiereformen skal NAG lave en elevtilfredshedsundersøgelse, der stilles
centralt af UVM. Spørgerammen er nu kommet. Undersøgelsen laves på cpr-nummer. En
del af spørgsmålene er relativt personlige og er svære for skolen at handle på (fx
spørgsmål om overgreb, stress o.l.). Spørgerammen er også sådan, at man meget let kan
forestille sig, at der kommer en række negative svar (dette gælder ikke NAG specifikt, men
gymnasierne generelt). Skolens elevråd er orienteret og overvejer, hvordan de skal
forholde sig til undersøgelsen. Erik Fabrin opfordrede til, at skolens ledelse arbejder
proaktivt i forhold til at offentliggøre resultater.
I forbindelse med kommunalvalg afholdt skolen valgcafe med boder og flere mindre
debatter. For skolens 2.g- og 3.g-samfundsfagselever var arrangementet en del af
undervisningen i samfundsfag. Eleverne i 1.g havde mulighed for at besøge boderne i deres
pauser.
I forbindelse med kommunalvalg havde Ung i Rudersdal opsat en Mobil-valgboks, hvor
eleverne kunne stemme. Da det var kombineret med pølsevogn, dj og levende musik, så
var der en god stemning.
Ved sidste bestyrelsesmøde omtalte Randi Mondorf projekt LIFE, som Novo Nordisk Fonden
er i gang med at lave pilotprojekt til. Det er et stort anlagt projekt, hvor Novo Nordisk
Fonden vil lave ambitøse og virkelighedsnære undervisningsforløb i særligt de
naturvidenskabelige fag til folkeskoler og ungdomsuddannelser. NAG har afholdt møde med
projektleder Per Falholt fra Novo Nordisk Fonden. På mødet blev der talt om tre
samarbejdsmuligheder. 1) At naturvidenskabelige hold på NAG er ”forsøgsklasser” på et af

forløbene, 2) om muligheden for at bruge gymnasieelever som formidlere i
folkeskoleklasser og 3) om at NAG -lærere skal være med til at sikre, at de forløb, der
retter sig mod gymnasieområdet, også er forløb, der har relevans i forhold til at kunne
indgå i holdenes undervisningsbeskrivelse.
2. Opdatering om gymnasiereformens implementering på NAG. Jakob Schiødt orienterede om
afslutningen af grundforløbet og elevernes valg af studieretninger. Af 392 elever var der 18
elever, der ikke fik opfyldt deres førsteprioritetsønske. Alle, der havde valgt en
studieretning, som kunne oprettes, fik opfyldt deres førsteprioritetsønske. Der har været
færre ønsker om klasseskift ved grundforløbets start end normalt, men nu er der flere
ønsker om klasseskift end normalt (der har været ca. 15). Denne tendens ses også på
andre gymnasier.
Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse af elevernes oplevelse af grundforløbet. Der er
fokuseret særligt på to områder, overgangen fra folkeskolen og valg af studieretning.
Generelt har eleverne oplevet overgangen som uproblematisk og billedet er, at eleverne
har fået udfordret deres valg af studieretning. Der arbejdes videre med evalueringen og
mindre justeringer af grundforløbet. Fredag den 8/12 er der reformformiddag for lærerne,
hvor der skal arbejdes med blandt andet evaluering af grundforløbet, flerfaglige forløb og
en ny elevkompetenceplan.
D. Debat
1. Bestyrelsens sammensætning efter 1. maj 2018 (bilag)
Erik Fabrin ridsede op, at det jo ikke er den nuværende bestyrelse, der skal udpege de
kommende bestyrelsesmedlemmer, men at der på den anden side gerne skal være en vis
kontinuitet. Den kommende bestyrelse skal have en bred sammensætning så mange
kompetencer er dækket ind. Elever og medarbejdere skal være repræsenteret. I den
samlede bestyrelse skal der være kendskab til grundskolesektor, den videregående
uddannelsessektor og til erhvervsliv. Når de udpegende organisationer har udpeget deres
repræsentanter har bestyrelsen jf. vedtægterne mulighed for at udpege et medlem ved
selvsupplering.
Erik Fabrin kan godt genudpeges, men ønsker det ikke. Erik Fabrin udtrykte et håb om, at
Borgmester Jens Ive bliver udpeget af Kommunalbestyrelsen (det skete ved det
konstituerende kommunalbestyrelsesmøde onsdag 6/12). Maria Sennels kan ikke
genudpeges. DA skal udpege et nyt medlem. Erik Fabrin vil i samarbejde med Maria
sondere mulige bestyrelsesmedlemmer.
I indeværende periode har Rektorkollegiet udpeget Michael Pedersen, og han kan godt
genudpeges. Michael vil gerne fortsætte, hvis det er muligt. Erik Fabrin vil tage en snak
med Rektorkollegiet om en mulig genudnævnelse.
Inge Galsgaard kan ikke genudpeges. Lærerkollegiet vælger to medlemme ved det
førstkommende Pædagogisk Råds møde.
Erik Fabrin gjorde også opmærksom på, at bestyrelsen bør have en ligelig fordeling af
mænd og kvinder. Robert Knudsen gjorde opmærksom på, at elever og
medarbejderrepræsentanter ikke tæller med i opgørelsen af dette.
E. Beslutningspunkter
1. Fastsættelse af kapacitet for elevoptag 2018 (beslutning). Kapaciteten blev fastsat til 14
klasser.
2. Klasseloft (til efterretning). Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning.
3. Ferieplan 2018-19 (bilag, beslutning). Den fremlagte ferieplan blev godkendt.
F. Økonomi

1. Regnskab pr. 30.09.2017 (bilag, til efterretning).
Robert Knudsen gennemgik kvartalsregnskabet. Det endelig resultat forventes at blive på
ca. 750.000,- kr. Regnskabet blev taget til efterretning.
2. PwC’s benchmarkanalyse for gymnasier, 2016 (bilag, til efterretning). Robert Knudsen
påpegede nogle fejl i opgørelsen. For det første havde NAG 1098 årselever og ikke 1076
som anført i analyse. Dette påvirker alle de tal, hvor der er opgjort pr. årselev. Analysen
taget til efterretning.
3. Budget 2018 (bilag, godkendelse). Robert Knudsen fremlagde næste års budget. I
taxameterindtægterne er der et omprioriteringsbidrag på 2 %, som varsles videreført til
2021. Herudover er der i finanslovsforslaget nogle ændringer, som vil betyde ca 600 tkr.
mindre. Samlet forventes en indtægtsreduktion på ca. 4 mio. i 2018 og 2019.
Niels Hjølund Pedersen redegjorde for, hvordan denne besparelse kan opnås. Det
planlægges, at der laves besparelser for ca. 2 mio kr. på undervisningen, og at der
indhentes ca. 2 mio. kr. på øvrige måder og områder. Denne besparelse betyder, at der
skal spares ca. 4700 timer svarende til at ca. fire lærere færre skal undervise det samme
antal elever. Det er håbet, at denne tilpasning kan ske uden at afskedige fastansatte
lærere, men ved naturlig afgang, orlov og med færre årsvikarer.
Medarbejderne er blevet orienteret om dette ved møder med tillidsrepræsentant,
Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) og med et orienteringsbrev til alle ansatte. I den
nærmeste fremtid skal ledelsen sammen med lærerne lave den konkrete udmøntning af
timerne. I sidste sparerunde kunne nogle ikke-bekendtgørelses fastsatte opgaver fjernes.
Det vil der også blive ledt efter denne gang, men det bliver vanskeligere. Det er vigtigt, at
de tiltag ledelse og medarbejdere kommer frem til, skal være noget som er synligt og
anderledes. Det vil være ufornuftigt blot at bede alle om at løbe hurtigere.
Erik Fabrin udtrykte enighed med strategien om, at man må gå ind og finde konkrete,
strukturelle ændringer. Erik Fabrin udtrykte også tilfredshed med, at man igen kan fordele
besparelserne med halvdelen på undervisningen, der udgør 75 % af omsætningen.
Inge Galsgaard påpegede, at Nærum Gymnasium sammenlignet med andre gymnasier er i
en heldig situation (stor skole med høj klassekvotient og lavt frafald).
Erik Fabrin opsummerede, at der er lagt besparelser ind i budgettet, og der budgetteres
med et overskud på ca. 750 t.kr. Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget.
G. Kommende møder
Der er aftalt følgende møde: d. 20. marts 2018, kl. 16.30-18.30 (sidste møde med
nuværende bestyrelse). Bestyrelsesformanden opfordrede til, at næste møde bliver
afsluttet med hyggeligt samvær for at markere, den nuværende bestyrelses afgang.
H. Eventuelt
Elevrådet har lavet en ny konstituering med henblik på at få bedre kontinuitet. Rasmus
Bülov-Lehnsby er ikke længere formand, dermed erstattes han i bestyrelsen af den nye
elevrådsformand Louisa Dohm Mogensen 2.f. Nikoline Rose Dyva fortsætter i bestyrelsen.
Bestyrelsesformanden takkede Rasmus Bülov-Lehnsby for hans arbejde i bestyrelsen.

