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Referat: 

 

A. Godkendelse af  

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2016. Referatet godkendt. 

2. Dagsorden. Pkt. C2 flyttes og behandles sammen med pkt. E4.  

 

B. Opfølgning fra sidste møde 

1.   Intet til dette punkt. 

 

C. Sager til orientering 

1. Orientering ved rektor. 

Skoleåret er kommet godt i gang med 14 nye klasser. Der er ansat 3 nye årsvikarer i musik, 

religion, italiensk. Vi har fået ny kantineforpagter, og de er også kommet godt fra start. 

Elevrådet og ledelsen er i kontakt med kantinen med henblik på mindre justeringer. 

Der har været en hel del bygningsvedligehold i sommerferien, og it-afdelingen har lavet 

omlægning af servere hen over sommeren.  

Kommende arrangementer: Statsminister Lars Løkke Rasmussen afholder borgermøde den 

8/9. I forbindelse med det amerikanske valg kommer den amerikanske ambassadør på besøg 

den 26/10.  

Der er musical 27/9-30/9, bestyrelsen er inviteret den 28/9.  

I starten af oktober er nogle 1.g klasser med i projektet ”Innovation i byrummet”. Det er et 

samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Ung i Rudersdal og NAG. 

Niels har været på besøg hos skoleledere på de nærmeste folkeskoler. Dels for at få en god 

dialog med disse skoler og dels for at promovere ”Masterclass i matematik”. ”Masterclass i 

matematik” er et tilbud til matematikinteresserede elever i 8. og 9. klasse, hvor de kan 

komme 7 gange i efteråret og 7 gange i foråret og lave matematikforløb her på NAG. 

Finanslovforslaget indeholder på gymnasieområdet både et omprioriteringsbidrag på 2 % og en 

finansiering af erhvervsskolereform, der giver en reduktion af undervisningstaxameteret med 

3,3 %. De tanker, vi har gjort os, ved planlægningen af skoleåret 2016/17 mht. de varslede 

besparelser i 2017 ser ud til at holde nogenlunde stik. Det årlige omprioriteringsbidrag på 2 % 

er blevet fremskrevet til 2020. 

Lectio (vores studieadministrative system) er nu blevet systemgodkendt.  

 

2.  Gymnasiereform – status. Behandles under pkt. E4. 

     

D. Debat 

1. Elevaktiviteter og elevdemokrati på NAG v. Erik Berg og Marcus Hornum Bing 



 
Erik Berg er bindeled mellem skolens elevudvalg og skolens ledelse. Dialogen foregår primært i 

to fora: For det første Erled (hver tredje uge med repræsentanter for elevråd og ledelse) her 

diskuteres både lavpraktiske spørgsmål og spørgsmål af mere principiel karakter. Det andet 

forum er formandslogen (formænd og næstformænd fra alle elevudvalg). Formandslogen er 

mere elevstyret, og Erik Berg deltager lejlighedsvis.  

Erik Berg nævnte, at de mange udvalg giver eleverne en medindflydelse, og at de er med til at 

give trivsel på skolen. Da trivsel er en vigtig forudsætning for læring, er elevernes engagement 

i udvalgene også vigtigt for en god læring.  

 

Marcus præsenterede den lange række af udvalg og fortalte om elevrådets arbejde med store 

og små emner. Eksempler på dette fra sidste skoleår går fra  undervisningsnedlæggelse i 

forbindelse med de varslede besparelser til fremskaffelse af mikroovne, hvor eleverne kan 

varme deres frokost. Elevrådet er samarbejdsorgan for alle udvalgene. Elevrådet bringer 

forskellige emner videre til Erled.  

Alle udvalg har kommissorier. Det er vigtigt for elevrådet, at arbejdet er åbent og transparent 

for alle interesserede studerende.  

Elevråd og ledelse er opmærksomme på, at de elever, der sidder i elevrådet ikke nødvendigvis 

er repræsentative for alle elever. 

Dres Poulsen kommenterede, at det er positivt, at transparens er skrevet ind i kommissorier. 

Erik Berg gav en stor ros til de elever, der yder et stort arbejde i elevråd og udvalg. Erik Fabrin 

roste elevrådet, men rejste også spørgsmålet om risikoen for, at arbejdet i elevrådet blev for 

elitært. Niels Hjølund Pedersen supplerede med, at samarbejdet mellem ledelse og elevråd har 

et indbygget dilemma, mellem at eleverne på den ene side skal have et selvstyrende elevråd, 

og på den anden side at ledelsen har nogle emner, som den meget gerne vil have behandlet i 

elevrådet. Også derfor er det vigtigt med en god dialog mellem elevråd og ledelse.  

 

 

2. Overvejelser om kapacitet ved elevoptag. 

Erik Fabrin indledte med at sige, at kapacitetsfastlæggelsen sker på bestyrelsesmødet i starten 

af december, men da spørgsmålet om kapacitet blev rejst i forbindelse med optag af nye 

elever i forsommeren, er det relevant at begynde diskussionen nu. Niels Hjølund Pedersen 

ridsede historikken op, de forgående 3-5 år har vi haft 400-450 ansøgere. I sommer 500 

ansøgere. 14 klasser kræver lidt over 400 ansøgere. Der er en økonomisk gevinst ved en 

ekstra klasse. Men der er også en risiko for et økonomisk tab, idet vi kan blive tvunget til at 

oprette 15 klasser, hvis vi har meldt 15 klasser ud og får ansøgere til 14 ½. Det kan tale for 

15 klasser, at der er så mange ansøgere, der gerne vil gå på NAG. 

Niels Hjølund Pedersens indstilling til bestyrelsen er, at vi skal fastholde en kapacitet på 14 

klasser. Dette skyldes to forhold, dels at vi godt vil se det høje ansøgertal gentaget, før vi 

satser på en ekstra klasse, dels at der samlet set er tilstrækkelig kapacitet i regionen.  

Erik Fabrin kommenterede, at det normalt vil være en fordel at være overefterspurgt, men det 

er jo en lidt egoistisk holdning. Det kan sagtens forsvares, at der ikke opskrives alene på 

baggrund af et års søgetal. Randi Mondorf var helt enig om, at der ikke skal være en zigzag 

kurs, men spurgte også ind til, hvor mange fra NAGs nærområde, der er blevet afvist. Som 

svar på dette oplyste Jakob Schiødt, at transporttiden for den optagne, der bor længst væk fra 

skolen, er 23 minutter. Randi Mondorf supplerede, at det set ude fra jo er vigtigt at sikre bedst 

mulig uddannelse for unge mennesker, dette inkluderer, at der er gode tilbud i nærområdet. 

Dres Poulsen stillede spørgsmål ved, om en ekstra klasse ville give nogle ulemper for de 

elever, der går på skolen. Til dette svarede Niels Hjølund Pedersen, at det godt kan rummes i 

de nuværende rammer. Erik Fabrin rundede af med at sige, at punktet er med på næste møde, 

hvor der skal træffes beslutning. 

 

E. Beslutningspunkter 

1.  Resultatlønskontrakt 2015-2016, målopfyldelse (bilag, beslutning om målopfyldelse) 



 
Erik Fabrin ridsede den overordnede ramme op. Niels Hjølund Pedersen har beskrevet 

målopfyldelsen i det udleverede bilag. De opsatte mål er i meget vidt omfang nået. Erik Fabrin 

foreslog en målopfyldelse på 94 %. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 

2. Resultatlønskontrakt 2016-2017 (bilag, beslutning) 

Punkterne blev behandlet på sidste møde, og i det foreliggende bilag er punkterne yderligere 

uddybet. Basisramme: Strategiplan, Projekt Professionel Kapital, Håndtering af ændrede 

budgetforudsætninger, Gymnasiereform. Ekstrarammen (obligatoriske områder): Prioritering 

og planlægnings af lærernes arbejdstid samt En målrettet indsats mod frafald og fravær. 

Dres Poulsen havde en principiel indvending mod, at lærerne skal planlægges med mere 

undervisning, uden at kvaliteten i undervisningen nævnes. Erik Fabrin kommenterede, at det 

under ”håndtering af ændrede budgetforudsætninger” var nævnt, at den høje kvalitet skal 

fastholdes. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til resultatlønskontrakt.  

3. Klasseloft (til efterretning).  

Robert Knudsen redegjorde for, at opgørelsesdagen var i går 4/9 2016. Der må maksimalt 

være 28 i hver klasse i gennemsnit. Pr. 4/9 var der i 1.g 397 elever, heraf har 5 haft orlov, og 

dermed er klasseloftet overholdt, da denne fravigelse ligger inden for lovgivningen.  

Bestyrelsen godkender en klassekvotient på 28,4.      

4. Studieretninger 2017-2020 (bilag, beslutning).  

Jakob Schiødt gennemgik dels en orientering om gymnasiereformen, dels en liste over de 

studieretninger som skolens ledelse foreslår, at der oprettes. På listen over udbudte 

studieretninger er der nogle, der er noteret med et spørgsmålstegn. Det skyldes, at skolens 

ledelse godt vil have input fra lærerkollegiet, før det endelige forslag sendes til bestyrelsen. 

Det drejer sig særligt om at få input fra sproglærerne til, hvilke studieretninger med sprog vi 

skal udbyde. Erik Fabrin konkluderede, at det endelige forslag tilsendes bestyrelsen, der 

derefter tager stilling til, om den kan godkende forslaget pr. mail. Hvis der er 

bestyrelsesmedlemmer, der ønsker, at der indkaldes til et ekstraordinært møde, vil der blive 

indkaldt til et sådant.  

 

F. Økonomi  

1. Halvårsregnskab (bilag, til efterretning).  

Aktiviteter som forventet. Halvårsresultatet på 2,5 millioner kr. er højere end det forventede 

overskud for hele året. Dette skyldes blandt andet, at en række vedligeholdelsesarbejder er 

foretaget i sommerferien. Disse bogføres efter 30/6 2016.  

Niels Hjølund Pedersen tilføjede, at der hen over sommeren har været et større frafald af 

elever end normalt. Dette tilskrives dels tilfældige fluktuationer, og dels at der helt 

usædvanligt var 6 elever, hvis gennemsnit af årskarakterer og prøvekarakterer var under 2,0. 

Af disse 6 går en elev året om på NAG, mens 5 elever er udmeldt. 

2. PwC’s benchmarkanalyse for gymnasier, 2015 (bilag, til efterretning) 

Niels Hjølund Pedersen gennemgik udvalgte dele af analysen. Årets resultat i 2015 var meget 

lille i forhold til de skoler, vi sammenlignes med. Skolens egenkapital er på linje med de 

gymnasier, vi sammenlignes med. Antal årsværk pr årselev er færre end gennemsnit (skyldes 

relativt høje elevtal på mange hold). Relativt høje lønudgifter pr. årselev (skyldes relativt høje 

lærerlønninger). Udgift til ledelse og administration er faldet. Randi Mondorf spurgte om, 

hvorfor resultatet er lavere end gennemsnittet? Robert Knudsen svarede, at det blandt andet 

skyldes inventarinvesteringer til Ellipsen. 

Niels Hjølund Pedersen tilføjede, at det lave resultat sammenholdt med, at der kan forsvinde 

relativt mange elever hen over sommeren, også viser, at det ikke er forsvarligt at planlægge et 

budget med et 0-resultat. 

 

G. Kommende møder 

Der er aftalt følgende møder: 6. december 2016, d. 28. marts 2017, d. 7. juni 2017 og 13. 

september 2017 alle kl. 16.30-18.30. 

 



 
H. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 


