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1. Godkendelse af
a. Referat fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2020. Godkendt.
b. Dagsorden. Punkt 4 blev udskudt til augustmødet, hvor bestyrelsen forventes at være
fuldtallig.
2. Corona-situationen
Niels Hjølund Pedersen indledte punktet med at konstatere, at hvor der i starten af
nedlukningen var klare retningslinjer med sundhedsfaglige begrundelser, så oplever vi nu, at
retningslinjerne er mindre klare og mere politisk funderet.
a. Undervisning og prøver
Jakob Schiødt orienterede om, at der i hele perioden med Covid-19 lukning har været
undervist efter det normale skema. Efter der blev lukket op for 3.g elever har de haft
undervisning på skolen mens 1.g og 2.g er fortsat med virtuel undervisning. Frem til og med
uge 22 har alle fulgt normalt skema. I uge 23 er der skr. årsprøver/prøvetræning for 1.g og
2.g, mens der er undervisning for 3.g. Efter uge 23 er der studentereksaminer for 3.g elever
samt skr. og mdt. årsprøver for 1.g og 2.g. I uge 26 er der få eksaminer/årsprøver,
bogaflevering og afslutninger.
Da der er færre eksaminer i år, er alle hold blevet undervist i en længere periode end normalt,
og det er ledelsens skøn, at der ikke er et generelt læringsmæssigt efterslæb.
Dres Poulsen kommenterede dette med, at han syntes, at undervisningen efter
omstændighederne havde været rigtig god. Han var dog bange for, at der var enkelt elever,
der havde haft meget svært ved så megen virtuel undervisning, og at de dermed kunne have
et fagligt efterslæb.
b. Frafald og fravær

Jakob Schiødt orienterede om, at der ikke ses et større frafald efter Covid-19 nedlukningen.
Andelen af sårbare elever på Nærum Gymnasium er relativt set lavt. Generelt er
forældreopbakningen god og kontakten til lærerne fin.
Skolen har screenet elever med stigning i fravær efter Covid-19 nedlukning. Kontaktlærere har
meldt ind til studevejledere om elever, der har været udfordret. Studievejleder har indkaldt disse

elever til studievejledersamtaler. De få elever, der har haft særligt behov for en arbejdsplads på
skolen, har haft mulighed for dette også i den periode, hvor vi ikke kunne undervise klasser fysisk
på skolen.
c. Evalueringstiltag
Niels Hjølund Pedersen redegjorde for evalueringstiltag. Klasserne har løbende evalueret
undervisningen med lærerne, herunder balancen mellem virtuel undervisning i form af
elevopgaver og klasseundervisning på zoom eller lignende. Lærere har løbende haft en tråd i
Lectio med erfaringsudveksling om brug af forskellige platforme o.l.
Der er varslet centrale evalueringer af undervisningen under Covid-19. Vi afventer, hvilke der
kommer, og ser, hvad det giver anledning til at foretage af lokal erfaringsopsamling.
d. Studenterbegivenheder
I de kommende to uger går 3.g eleverne til mundtlig eksamen. Eleverne får først deres
årskarakterer og skr. eksamenskarakterer den 22. juni. Eleverne har valgt, at de markerer
sidste eksamen med studenterhuer. Deres familier er inviteret til at komme og være med til en
udendørs fejring.
Vi har endnu ikke fået retningslinjer for dimission og vognkørsel. Vi (og eleverne) vil meget
gerne lave en dimission for alle elever samlet, evt. med en livestreaming for forældre. [Efter
mødet er der kommet retningslinjer den 7. juni. Dimission skal afholdes klassevis. Fredag den
26. juni holder vi klassevis dimission, af tre omgange med 4-5 parallelle dimissioner i huset ad
gangen. Herefter klassevis afgang med studentervogn.]
e. Næste skoleår
Vi afventer retningslinjer. Vi har lavet en prøvebordopstilling, og det er muligt at have en hel
klasse et almindeligt lokale med 1 m afstand mellem eleverne.
3.
Øvrige meddelelser
a.
Kapacitetsloft
Niels Hjølund Pedersen orienterede om det kapacitetsloft på 30,5 elever pr. klasse *13 klasser
som vi er blevet pålagt. På grund af Covid-19 ser vi et markant lavere frafald end normalt, i
perioden mellem vi udsender optagelsesbreve i maj og skolestart i august. Hvis tendensen
fortsætter, får vi meget store klasser, og det må efter sommerferien afklares med BUVM,
hvordan dette bedst håndteres.
b.
Andet
Ansættelser og fratrædelser. Fem kolleger går på pension. Vi har haft et relativt bredt opslag
og har modtaget 635 ansøgninger. Vi har haft gode ansøgere og har ansat en række gode
kolleger.
4.
Debat/tema [Punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde]
Strategiplan og udviklingsarbejde
a.
Status på skoleåret 2019/20
b.
Indsatser 2020/21
c.
Bestyrelsens løbende inddragelse (jf. bortfald af resultatlønskontrakt)
5.
a.

Økonomi

Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2020. Til efterretning (bilag).

Robert Knudsen orienterede om kvartalsregnskabet. Aktiviteterne har været nogenlunde som
forventet. Resultatet for perioden er 370 t.kr. og der er som forventet. Budgettet er baseret på
finanslovsforslaget for 2020. I den forbindelse blev det anslået, at stx’s finansiering af FGU
ville koste os ca. 400 t.kr. I den endelige finanslov er udgiften ca. 100 t.kr.
I forbindelse med Covid-19 er der nogle ekstra udgifter særligt til ekstra rengøring. En
foreløbig opgørelse tyder på en udgift på ca. 200 t.kr.
Der har været vandskade i dramasalen. Det har betydet en selvforsikringsudgift på ca. 200
t.kr.
Kvartalsregnskabet taget til efterretning.
6.
Næste ordinære møde: Alle møder 16.30 til 18.30 med efterfølgende let spisning: 16.
september 2020, 30. november 2020, 23. marts 2021, 3. juni 2021
7.
Evt.
Intet til eventuelt.

