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A. Godkendelse af  

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 7. september 2016. Godkendt. 

2. Dagsorden. Pkt. E2 behandles som sidste punkt på dagsordnen.  

 

B. Opfølgning fra sidste møde 

Studieretninger 2017-20 (bilag). Studieretningerne er blevet godkendt pr. mail, og de er 

blevet indberettet til optagelse.dk.  

 

C. Sager til orientering 

1. Orientering ved rektor. Niels Hjølund Pedersen orienterede om følgende:  

Ny regnskabsmedarbejder, Belinda Liv Hieronymus Meilfar er ansat pr. 1/12. Hun har 

tidligere været ansat i Statens Administration. 

Større aktiviteter på skolen siden sidst: Statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt 

borgermøde; Naturvidenskabsfestival med besøg af elever fra 2-5. Klasse fra de 

omkringliggende folkeskoler, skolemusical; velgørenhedsdag med stor elevopbakning, 

eleverne indsamlede 220.000,- kr. til Plan Fadders projekter i Bondo, Kenya; i forbindelse 

med det amerikanske præsidentvalg besøg af den amerikanske ambassadør og 

valgarrangement for forældre og elever i Ellipsen; julekoncerter fredag 2/12 i Nærum Kirke 

og her på skolen mandag 5/12. Michael Pedersen kommenterede, at de musiske 

arrangementer på skolen var af imponerende høj kvalitet. 

     

D. Debat 

1. Opdatering om gymnasiereformens implementering på NAG (bilag). JSC gav en 

orientering om status. Kort diskussion af de ændringer, der sker med elevernes 

grundforløb. Erik Fabrin spurgte til, hvordan grundforløbet skulle evalueres med henblik på 

om grundforløbet giver det bedst mulige grundlag for elevernes valg. Niels Hjølund 

Pedersen svarede, at dette ikke var planlagt endnu, men at det skulle tænkes med i 

strukturen. 

 

E. Beslutningspunkter 

1. Fastsættelse af kapacitet for elevoptag 2017 (bilag: Rapport om elevkapacitet i Region 

Hovedstaden, konklusion s. 7-11, særligt siden 9-11) 

Bestyrelsen havde en foreløbig diskussion af kapaciteten på mødet den 7. september. 

Bestyrelsen besluttede endeligt, at kapaciteten fastsættes til 14 klasser til optagelse august 



 
2017. Hvis det viser sig, at der er et meget stort antal ansøgere, kan det overvejes at hæve 

antallet af klasser til 15, forudsat at regionens fordelingsudvalg ønsker dette.  

 

F. Økonomi  

1. Regnskab pr. 30.09.2016 og Forventet regnskab for 2016 (bilag). Robert Knudsen 

gennemgik kvartalsregnskabet og det forventede regnskab. Det forventede resultat for året 

er mellem 1,5 og 2,0 mill. kr i overskud. 

Regnskabet blev taget til efterretning.  

2. Budgetforudsætninger – et flerårigt perspektiv (bilag). Robert Knudsen gennemgik 

bilaget. Det fremgik af bilaget, at der er betydelige besparelser i horisonten. 

3. Budget 2017 (bilag). Robert Knudsen gennemgik bilaget. Aktivitetsudvidelse, hvor der 

afgives 13 3.g klasser og optages 14 klasser er med til at finansiere en del af besparelsen. 

Taxameteret er fremskrevet med en pris- og lønudviklingen på 1,1 % for 2017. 

Overenskomsterne for 2017 giver som helhed 1,5 % for året. Budgettet er lagt med den 

forudsætning, at vi kompenseres for pris- og lønudviklingen. 

Indkøb reduceres med 4 % i forhold til 2016. Efteruddannelse friholdes. Vedrørende 

undervisningens gennemførelse, planlægges der med en klasse mere, og der budgetteres 

med, at merarbejde reduceres med 200.000,- i forhold til 2016. Niels Hjølund Pedersen 

kommenterede, at det planlægges ikke at lave besparelser i tiden til undervisning i 

skoleåret 2017-18. Kort diskussion af det budgetterede overskud, hvor Dres Poulsen 

indvendte, at der allerede er et stort beløb opsparet, og at det dermed ikke burde være 

nødvendigt at budgettere med et overskud, men tilstrækkeligt at budgettere med et nul. 

Erik Fabrin fastholdt, at af hensyn til en langsigtet og stabil udvikling, er det nødvendigt at 

have et positivt resultat. Michael Pedersen tilføjede, at med de overslag, der ligger for de 

kommende år, så kan det være nødvendigt at finde de betydelige besparelser gennem nye 

måder at arbejde på. DTU er i gang med projekt ”Digitalization of education”. Michael 

Pedersen opfordrede Nærum Gymnasium til at gå med i et udviklingsprojekt. Tilslutning til 

at besparelser og overskuddets størrelse bliver et punkt på et kommende bestyrelsesmøde. 

Inge Galsgaard og Dres Poulsen kommenterede, at der allerede er lavet stramninger, og at 

der i det kommende skoleår skal implementeres en gymnasiereform, uden at der tilføres 

midler til lærernes forberedelse. 

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 

 

G. Kommende møder 

Der er aftalt følgende møder: d. 28. marts 2017 og d. 7. juni 2017, d. 13. september 2017 

alle kl. 16.30-18.30. 

Nyt mødedato: d. 6. december 2017, kl. 16.30-18.30 

  

H. Eventuelt 

Orientering fra elevrådet. I ugerne omkring efterårsferien og i forbindelse med 

finanslovforslaget var der mange diskussioner blandt eleverne, og der blev afholdt en 

afstemning om undervisningsnedlæggelse. Resultatet af afstemningen var, at eleverne 

besluttede ikke at nedlægge undervisningen.  

 

E. 2  

Beslutning om kvalifikationstillæg til rektor (bilag). Bestyrelsen besluttede at give et tillæg 

svarende til den af UVM udmeldte bemyndigelse. Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af 

Rektors ledelse af NAG. 

 

 


