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Bestyrelsesmøde på Nærum Gymnasium 
 

Mødedato: 13. september 2018 
Mødetid: 16.30 - 18.30 
Mødested: Administrationens konferencerum 
 
Deltagere: Jane Sandberg (JS), Jens Ive (JI), Michael Pedersen (MP), Dres Poulsen 

(DP), Claus Bentzen, Louisa Dohm Mogensen (LDM), Nikoline Rose 
Dyva (NRD), Niels Hjølund Pedersen (NHP), Kim Bojsen (KB) 

 
Afbud fra: Claus Bentzen 
 
Referent: May Moldrup 
___________________________________________________________________ 
 
0. Præsentationsrunde 
 
A. Godkendelse  

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2018 blev godkendt og underskrevet 
2. Dagsorden blev godkendt. 
 

B. Opfølgning fra sidste møde 
 Intet under dette punkt. 
 
C. Sager til orientering v/rektor Niels Hjølund Pedersen 
 - Skoleåret er begyndt godt op med ca. 390 nye 1.g- elever. Der har været lidt over 

gennemsnitlig trafik mellem områdets gymnasier, da vores nabogymnasier har haft ledige 
pladser. Alle 14 1.g-klasser er fyldt op. 

 - Gymnasiet starter et samarbejde med Bristol Meyer Squibb inden for Biotek, hvor en biotek-
klasse vil have kontakt/samarbejde med firmaet. Herlufsholm deltager også i projektet. 
- Novo Nordisk Fonden er ved at etablere et læringscenter inden for naturvidenskab kaldet 
’LIFE’. Christine Antorini er ansat som direktør. NAG har været i god kontakt med LIFE, siden de 
første tanker blev gjort og forventer snart at indlede det konkrete samarbejde. 
- Sammen med Birkerød Gym. søger NAG i øjeblikket støtte til et robot-projekt. 
- NAG er godt med ift. Persondataforordningen. Administrationschef og IT-ansvarlig Helle 
Thoregaard vil deltage på et af de kommende møder for at opdatere Bestyrelsen om status og 
arbejdet med at få implementeret de nye regler. 
- Betingelser for vores realkreditlån (bidrag m.m.) undersøges i øjeblikket. Punktet vil blive 
taget op på et kommende møde. 
- Gymnasiet har fået ny kantineudbyder, da den forrige gik konkurs. Den nye forpagter kører 
desuden 5-6 andre gymnasiekantiner og virker solid. De var 2. prioritet ved seneste 
udbudsrunde. 



 
- Der har været megen intern og ekstern debat omkring ’Puttemiddage’, som nu er omdøbt til 
’Intromiddag’. Ledelsen har været i tæt dialog med vores meget ansvarlige elever, og 2 breve  
(fra elever og NHP) er lagt ud på hjemmesiden. Planen er, at gymnasiet fremover ikke skal have 
nogen rolle i arrangementet. JS fremfører, at hun mener, at projektet ikke er inkluderende og 
spørger bestyrelsens elevrepræsentanter om deres holdning. De går fuldt ind for konceptet og 
mener, at NAGs middag + fest er meget anderledes end regionens øvrige gymnasiers, da alle 
deltagere i udvælgelsen melder sig frivilligt. Der er desuden kommet meget positive 
tilbagemeldinger fra deltagere i festen, som alle skolens elever er inviteret til. JI påpeger, at 
gymnasiet påvirker koncept og elever i positiv retning og bør bevare kontakten. MP roser 
gymnasiets indsats og opfordrer til, at gymnasiet ikke tager total afstand. NAG risikerer at 
miste den indflydelse, der har gjort arrangementet til et anderledes arrangement for NAG-
elever end på andre gymnasier. 
- Debatten om omprioriteringsbidraget er blusset op ifm. Finanslovforslaget. NAG har allerede 
indregnet besparelsen i budgettet for 2018 og 2019. NHP har skrevet et indlæg, som var i 
Berlingske under ’Ugens brev’ lørdag d. 8.9. 
- Bestyrelsen inviteres til premieren på årets musical (’Chicago’). Invitation vil følge pr. mail. 

 
     
D. Debat 

1. NAG’s strategiplan v/Kim Bojsen 
KB præsenterede processen for udviklingen af NAG’s strategiplan 2018-21. Arbejdet startede i 
maj 2018 og kulminerer med en strategi-reception den 2. oktober. Inddragelse af personalet 
har været vigtigt, hvorfor der blev afholdt en strategidag for alle lærere den 4.9. JS roser 
planen for at være superskarp og præcis. Vigtigt at elevers og medarbejderes trivsel sættes i 
fokus. Der er nedsat en arbejdsgruppe under HR til udredning af medarbejdertrivsel. 
Der var positive kommentarer vedr. planen hele vejen rundt. Den fremstod let læselig og 
forståelig. KB uddelte bilag vedr. tidsplan. KB uddybede underpunkterne for de 3 fokuspunkter 
(’Læringsfællesskaber’, ’Medborgerskab og udblik’ og ’Dannelse i en digitaliseret tid’.). Det er 
meningen, at planen skal evalueres hvert år. Forskellige tiltag ift. ’Medborgerskab og udblik’ 
blev diskuteret, bl.a. udvidelse af NAGFadder, Flerfagligt forløb i 3g. Bestyrelsen gav sin 
opbakning til, at ledelsen nu færdiggør arbejdet med planen. 
 

 
E. Beslutningspunkter 
  1. Pernille Lind Olsen har forladt bestyrelsen, da hun er blevet udstationeret i Singapore, og 

bestyrelsen skal derfor finde et nyt medlem. JI efterlyser kandidater inden næste møde. Det 
nye medlem skal udpeges af DA. JI koordinerer det videre arbejde. 
2. Resultatlønskontrakt 2017-2018. JI konstaterede, at der er lavet en solid afrapportering og 
forslog en 95% målopfyldelse. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen. 
3. Resultatlønskontrakt 2018-2019. Det fremlagte forslag blev godkendt.  

  4. Studieretninger 2019-2022. Årets 1.g elever har endnu ikke valgt studieretninger, så endelig 
beslutning om udbudte studieretninger ønskes udskudt. NAG vil gerne udbyde sproglige 
studieretninger, som får flere til at vælge sprog. Geovidenskab har foregående år ikke haft stor 
tilslutning. Årets valgtal afventes. Det endelige forslag udsendes til bestyrelsen til godkendelse 



 
efter elevernes valg af studieretning. Mulige ændringer i fagsammensætninger i de sproglige 
studieretninger blev diskuteret. 

 
F. Økonomi  

1. Halvårsregnskab. NHP gennemgik kort regnskabet. Elevtælledagen er flyttet fra september 
til november. Det giver en mindre usikkerhed ift. indtægter. DP spørger, om man kan 
afskrive mindre på bygningerne. JI foreslår, at spørgsmålet tages op på næste møde, når 
reglerne er blevet undersøgt. På næste måde er desuden budget for 2019 på dagsorden. 

2. UVM har godkendt årsregnskabet for 2017. 
 
G. Kommende møder 
 Mødet 4. december flyttes til 29. november 2018.  

Møderækken ser herefter således ud: Ordinære møder, alle 16.30 til 18.30 med efterfølgende 
let spisning: 
29. november 2018, 26. marts 2019, 6. juni 2019, 17. september 2019. 

 
H. Eventuelt 
 Intet under eventuelt. 
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