
 

Nærum Gymnasium 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Mødedato: 6. juni 2019 

Mødetid: 16.30 - 18.30 

Mødested: Administrationens konferencerum 

 

Til stede: Mette Louise Kaagaard, Jens Ive, Dres Poulsen, Claus 

Bentzen, Cecilia Høgenhaug, Nikoline Rose Dyva, Robert 

Knudsen, Niels Hjølund Pedersen 

Afbud: Jane Sandberg, Michael Pedersen                          

Referent: Jakob Schiødt 

 
Dagsorden: 

 

A. Godkendelse af  

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 4. april 2019. Referatet blev godkendt. 

2. På den udsendte dagsorden fremgik det, at der skulle vælges en næstformand. Dette 

punkt bortfalder, da Jane Sandberg tidligere er blev valgt som næstformand.  

 

B. Sager til orientering 

1. Elevoptag 1.g 2019. I forlængelse af orienteringen ved sidste bestyrelsesmøde, fortalte 

Niels Hjølund Pedersen, at fordelingen af ansøgerne er gået som forventet. Vi får tilført 

10-15 elever, der ikke har søgt NAG som 1. prioritet, og vi opretter 14 nye 1.g klasser 

som planlagt. 

Som en del af gymnasiereformen fra 2017 er der fra i år ændrede optagelseskrav til 

gymnasierne. Optagelseskravene var en del af det politiske forlig om gymnasiereformen, 

og de er vanskelige at forstå og forklare. Det er vores håb, at der kommer en forenkling. 

2. Status på strategiplanens fremdrift (bilag). Niels Hjølund Pedersen gennemgik bilaget, 

der i skematisk form viser skolens arbejde med strategiplanen. Bilaget giver også et 

overblik over, hvordan strategiplanen løbende justeres. 

3. Orientering ved rektor. Som en del af næste årsopgavefordeling laves to fastansættelser 

med pædagogikum den ene med engelsk-spansk og den anden med biologi. Vi 

fastansætter også en idrætslærer i en deltidsstilling. I alle tre tilfælde er der blevet 

ansat dygtige kolleger, der har været årsvikarer på Nærum Gymnasium. Herudover 

ansættes et tre til fire årsvikarer i deltidsvikariater. 

Bestyrelsen inviteret til dimission den 28. juni kl. 10.00.  

     

C. Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af ændret vedtægt (bilag). Punktet blev udskudt, da bestyrelsen ikke var 

fuldtallig (vedtægtsændringer kræver, at der er 4 af de 6 stemmeberettigede 

medlemmer, der stemmer for). 

 

D. Debat/tema 

1. IT på Nærum Gymnasium – fra GDPR til didaktik (oplæg v. administrationschef Helle 

Thoregaard og Claus Bentzen). Helle Thoregaard fortalte om IT på NAG, dels lidt om it-

historikken fra gymnasiets start til i dag. Helle fortalte også om It-fællesskabet, som 

Nærum Gymnasium er værtsskole for. It-fællesskabet har dels en teknisk del og dels en 

pædagogisk del. Som en del af det pædagogiske arbejde har It-fællesskabet arrangeret 

hackathon.  



 
Hackathon er et innovationsforløb hvor en virksomhed (2030 Builders) stillede en 

konceptudviklingsopgave til 30 elever fra fem gymnasier. Cecilia Høgenhaug var en af 

deltagerne og supplerede med, at dagen havde været superspændende, og at hun 

håbede, at flere ville deltage næste år. 

Herefter gav Claus Bentzen eksempler på, hvordan it anvendes i undervisningen som et 

didaktisk værktøj. Med eksemplerne pointerede Claus, at it er godt til at skabe variation 

i undervisningen og til at aktivere eleverne.  

2. Foreløbig diskussion af indhold til rektors resultatlønskontrakt for 2019-2020 (bilag). 

Niels Hjølund Pedersen kommenterede udkastet, som giver bestyrelsen mulighed for at 

komme med input til den resultatlønskontrakt, der skal fremlægges på mødet i 

september. Claus Bentzen foreslog, at nogle af de punkter, som blev fremhævet i 

skolens APV og ETU kunne inddrages i resultatslønskontrakten. Dres Poulsen sagde, at 

hvis man skulle være kritisk, så er få af de foreslåede punkter objektivt målbare. Niels 

Hjølund Pedersen supplerede med, at bilaget netop ikke er uddybet, men er i 

overskriftsform. I den resultatlønskontrakt, der fremlægges til september vil punkterne 

være foldet mere ud, og dermed vil det også være tydeligere, hvad der skal evalueres. 

Jens Ive kvitterede for kommentarerne og konkluderede, at et forslag til 

resultatlønskontrakten vil blive fremlagt på septembermødet. 

 

E. Økonomi  

1. Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2019. Til efterretning (bilag). Robert Knudsen 

konstaterede, at det er skolens vurdering, at kvartalsregnskabet ikke giver anledning til 

en budgetrevision. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

  

F. Kommende møder 

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

17. september 2019, 2. december 2019, 26. marts 2020, 4. juni 2020 

 

G. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 


