
 

Nærum Gymnasium 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Mødedato: 2. december 2019 
Mødetid: 16.30 - 18.30 
Mødested: Administrationens konferencerum 
 
Til stede: Jane Sandberg, Mette Louise Kaagaard, Jens Ive, Dres 

Poulsen, Claus Bentzen, Cecilia Høgenhaug, Robert Knudsen, 
Niels Hjølund Pedersen, Erik Berg (deltager under punkt D) 

Afbud: Michael Pedersen, Kasper Tandrup 
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Dagsorden: 
 

A. Godkendelse af  
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 17. september 2019 
 Referatet blev godkendt 
1. Dagsorden.  
´ Ingen bemærkninger 
2. Formanden orienterede om, at han på bestyrelsens vegne indsender erklæring om 

styrket efteruddannelse til Undervisningsministeriet. 
B. Opfølgning fra sidste møde 
1. Henvendelse til UVM angående ny chefaftale i staten. Som opfølgning på drøftelsen er 

bestyrelsesformanden i kontakt med Undervisningsministeriet angående rektors 

overgang til ny chefaftale. Bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå ny kontrakt 
med rektor. Der følges op på et kommende bestyrelsesmøde. 

2. På baggrund af 1.g elevernes valg af studieretninger og på baggrund af et ønske fra 
sproglærerne blev der efter sidste bestyrelsesmøde udsendt et korrigeret forslag til 
udbud af studieretninger i 2020. Det korrigerede forslag betyder, at de fire sproglige 
studieretninger, der udbydes, er Engelsk A i kombination med fransk begynder 

A/spansk begynder A/fransk fortsætter A/tysk fortsætter A og latin C. Dermed er de fire 
udbudte sproglige studieretninger parallelle. Det korrigerede udbud er indberettet til 
optagelse.dk. 

 
C. Sager til orientering 
1. Orientering ved rektor 

Niels Hjølund Pedersen fortalte om årsmøde i Danske Gymnasier og 
Undervisningsministerens besøg. Ministeren roste gymnasierne for at lave et godt 
arbejde i forhold til at sikre unge menneskers gode uddannelser. Hun sagde også, at 
der ikke planlægges med nye gymnasiereformer, men nogle justeringer af den 
nuværende. Der er lavet en justering af optagelsesregler, og en justering af 
fraværsregler er varslet. Folketinget forventes at vedtage en midlertidig lov om 
fordeling af elever. Den midlertidige lov skal gælde for 2019 og give mulighed for at 
lave lokale elevfordelingsregler. Dette kræver dog enighed i fordelingsudvalget. I vores 

fordelingsområde er den generelle opfattelse, at vi ikke under de nuværende rammer 
kan lave effektfulde lokale elevfordelingsregler. Den generelle holdning er, at vi må 
afvente nye overordnede rammer, som altså er varslet til at gælde fra optaget i 2021. 
Der er mulighed for, at enkeltgymnasier kan klage til Regionen over, at der ikke 
fastsættes lokale elevfordelingsregler for 2020. Vi afventer dette.  



 
 Ministeriet planlægger nye rammer for elevfordelingen til 2021. Vi afventer, de nye 

regler. Ministeren varslede også, at der kommer et taxametereftersyn. Ministeren talte 
også om elevtrivsel, og hvordan karakterjagt kan stå i vejen for dybdelæring.  

 Elevtal. Ved skolestart var der 375 elever i 1.g, ved sidste bestyrelsesmøde 377 og ved 
dette bestyrelsesmøde 382.  

 Evaluering af grundforløb. Grundforløbet, der blev afsluttet 1. november, er blevet 
evalueret. Evalueringen peger på, at eleverne finder, at overgangen fra grundskole til 

gymnasium socialt set er let, mens en del flere synes, at det fagligt er mere 
udfordrende. Der er enighed om, at introaktiviteterne giver en god start. Et flertal peger 
på, at tutorerne er vigtige for en god overgang. Der er også en lille gruppe, der føler, at 
tutorerne i nogle tilfælde agerer mindre hensigtsmæssigt. Der følges op med en større 
indsats i forhold til udvælgelse og uddannelse af tutorer. 

 Obligatorisk elevtrivselsundersøgelse gennemført 25. november. Resultater kommer på 
næste møde. 

 Valg til elevrådet i morgen, 3. december 2019. 
 
     
D. Debat/tema 
 Introduktion til og debat om elevkultur og -demokrati på NAG: 
1. Drøftelse af ’Røgfri skoletid’ 
 Niels introducerede med at sige, at et gæt vil være, at der er 20-50 rygere i skoletiden. 

De går typisk op til Linde Allé og ryger ude på fortovet. Vi har i nogen tid talt om at 
indføre røgfri skole. Der er blevet afholdt et møde med Kræftens Bekæmpelse og med 
skolens elevråd. På MIO i torsdags blev emnet drøftet vendt. MIO havde generelt en 
positiv holdning til røgfri skoletid, men et ønske om, at spørgsmålet blev drøftet blandt 
alle medarbejdere fx på et Pædagogisk Råds møde. Punktet er blevet sat på 
bestyrelsesmødet for at diskutere det, og for at følge bestyrelsens indstilling.  

 Cecilie Høgenhaug fortalte, at elevrådet var meget positivt stemt for at indføre røgfri 

skoletid. Spørgsmålet har været drøftet i ved et fælleselevrådsmøde med Birkerød 
Gymnasium og Virum Gymnasium. Det var erfaringen fra Birkerød Gymnasium, at det 
havde en god effekt, at det blev gjort hen over en ferie, så man fik det at vide før en 
ferie og forbuddet trådte i kraft efter ferien. Erfaringen fra Birkerød Gymnasium var, at 
mange ”bare” lod være med at ryge i skoletiden. 

 Bestyrelsen drøftede herefter spørgsmålet. Det blev diskuteret om et rygeforbud alene 

er signalpolitik, idet det vil være vanskeligt at håndhæve forbuddet. Der var dog også 
det synspunkt, at langt de fleste rygere begynder at ryge, mens de går i gymnasiet, og 
hvis et forbud kan forhindre blot nogle i at begynde at ryge, så vil det berettige 
forbuddet. Jens Ive konkluderede, at bestyrelsens indstilling var, at der indføres et 
rygeforbud, når spørgsmålet har været vendt med personalet.  

 
2. Uddannelsesleder Erik Berg orienterer om elevkultur og elevdemokrati 

Niels Hjølund Pedersen startede med at læse op af gymnasiets alkoholpolitik. Niels 
ridsede op, at alkohol er en del af vores ungdomskultur. Unge drikker mindre end 
tidligere, men drikker stadig meget. Skolen skal give de unge et dialogbaseret modspil. 
Til at give dette modspil har vi en række tiltag. 

 Erik Berg redegjorde for de elevaktiviteter, der sker uden for undervisningstiden, og 
hvordan de er organiseret. Der findes en lang række udvalg. Formand og næstformand 
fra alle udvalg mødes i formandslogen, der refererer til skolens elevråd. Cecilia 

Høgenhaug fortalte om skolens elevråd. Det består af 12 valgte medlemmer, der mødes 
ca. en gang om ugen. Elevrådet mødes med klasserepræsentanter og -suppleanter et 
par gange om året. I år har elevrådet (sammen med skolens ledelse) arbejdet med 
struktur for opgaveaflevering. Til at fremme kommunikation mellem elevrådet og 
skolens ledelse, mødes tre elevrådsrepræsentanter og tre ledelsesrepræsentanter i 



 
ERLED ca. hver 3. uge. Som et nyt tiltag har elevrådet påbegyndt et samarbejde med 
elevrådene fra Virum Gymnasium og Birkerød Gymnasium, hvor repræsentanter fra de 
tre elevråd mødes. 

 Niels Hjølund Pedersen rundede af med at sige, at det er en stor fornøjelse at arbejde 
sammen med elevråd og udvalg. Der er blevet lagt et stort arbejde i at sikre 
kontinuitet, da eleverne jo ”kun” går her i tre år. Der er en stor gruppe af meget 
engagerede og aktive elever, der igennem arbejdet med elevråd og -udvalg yder en 

stor indsats for skolen. Dette arbejde er også en vigtig del af den almene dannelse.   
 
 
E. Beslutningspunkter 
1. Fastsættelse af kapacitet for elevoptag 2020 (beslutning) 
 Bestyrelsen besluttede, at kapaciteten næste skoleår fastholdes på 14 klasser  
 

2. Klasseloft (bilag, godkendelse) 
 Bestyrelsen godkendte bilaget, og dermed at klasseloftet er overholdt. 
 
F. Økonomi  
1. Regnskab pr. 30.09.2019 og Forventet regnskab for 2019 (bilag, til efterretning) 
 Lidt færre elever i 1.g end det forventede, lidt flere ekstra uddannelsesmidler end 

budgetteret. Der er et forventet resultat på ca. 200.000,- kr. 
 Bestyrelsen godkendte regnskabet.  
2. Budget 2020 (bilag, godkendelse) 
 Budgettet er opstillet ud fra de kendte elevtal og fra det finanslovsforslag, der 

foreligger. I forhandlingerne forlyder det, at stx skal betale for en del af financieringen 
af FGU. Det vil i givet tilfælde betyde, at der er ca. 400.000,- mindre end budgetteret. 
Det kan betyde et underskud, sådan som det nuværende budget ser ud. Bestyrelsen 
indstiller til, at der laves et justeret budget, således at der ikke budgetteres med et 

underskud. Dres Poulsen argumenterede for, at der godt kan budgetteres med et 
negativt resultat. Jens Ive konkluderede, at der dog stadig bør være et budget med et 
positivt resultat. 

 
G. Kommende møder 
 Ordinære møder, alle 16.30 til 18.30 med efterfølgende let spisning: 

 26. marts 2020, 4. juni 2020, 16. september 2020, 30. november 2020 
  
H. Eventuelt 
 Mette Kaagaard spurgte til de naturvidenskabelige olympiader, og om NAG deltog i 

dem. Niels Hjølund Pedersen og Jakob Schødt redegjorde for vores deltagelse og andre 
talentprogrammer. 

 
  
 


