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A. Godkendelse af  

Formanden indledte med at byde velkommen til Nikoline Rose Dyra, 2.f., der er blevet 

valgt til bestyrelsen. Nikoline er stemmeberettiget elevmedlem af bestyrelsen. 

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2017. Godkendt.  

2. Dagsorden. Godkendt. 

 

B. Opfølgning fra sidste møde 

 1.  Ikke noget til opfølgning. 

 

C. Sager til orientering 

1. Orientering ved rektor. Skolestart har været god. Vi er nu 3*14 klasser i huset. Der har 

været lidt nye tiltag i forhold til fester ved skolestart. Der blev arrangeret en elevaften 

for nye 1.g-elever på første skoledag. Formålet var at have et godt alternativ til 

elevforanstaltet øldrikning på Skodsborg/Vedbæk Strand. Skolen holdt introfest den 

første fredag i skoleåret med meget god tilslutning (ca. 900 elever). Det var samme 

aften som elevarrangement i Dyrehaven.  

I grundforløbet er eleverne er ikke i de endelige klasser, derfor bliver vores første 

forældreaften 25/9 lidt anderledes med større fokus på valg af studieretninger og 

mindre fokus på klassen. 

28-elevers klasseloft. Ved tælledag efterår 2016 havde vi fem elever mere, end de 392 

(14*28) som klasseloftet tilsiger. Tidligere har det været praksis, at de såkaldte 

overliggerelever ikke blev talt med. Denne praksis er blevet strammet, og vi er derfor 

blevet varslet, at de fem elever ikke udløser taxametertilskud. Vi har gjort indsigelse og 

påpeget, at der er andre elever, der ikke skal tælles med. Vi afventer en afgørelse fra 

UVM. I forbindelse med gymnasiereform er tælledag blevet flyttet fra den 20. skoledag 

til den 60. skoledag. Dette har betydning for tidspunktet for bestyrelsens godkendelse 

af klasseloftet, vi afventer ministeriets instruks. 

Niels Hjølund Pedersen orienterede om en række vedligeholdelsestiltag på skolen hen 

over sommeren. 

Grønt flag. Skolen modtog Grønt Flag af borgmester Jens Ive ved en lille højtidelighed 

på første skoledag. Formanden for Miljøudvalget Ofelia Fischer Godske 3.x, borgmester 



 
Jens Ive og rektor Niels Hjølund Pedersen holdt hver en kort tale inden det grønne flag 

blev hejst over skolen.  

Nærum Gymnasium er en af de 12 offentlige institutioner, som er blevet interviewet af 

Ledelseskommissionen under Finansministeriet, Ministeren for Innovation. Skolen er 

blevet bedt af Danske Gymnasier om at indsende et projekt, der kunne være eksempel 

på offentlig ledelse. Vi indsendte en beskrivelse af Projekt Professionel Kapital, og på 

baggrund af dette og et indledende interview er Nærum Gymnasium blevet udvalgt som 

en af de institutioner, der indgår i Ledelseskommissionens materiale. 

 

Formanden gav ros til NAG’s måde at håndtere fester på. Randi Mondorf roste skolen 

for at lægge et skolearrangement sammenfaldende med arrangementet i Ulvedalene, 

men hun spurgte til elevarangementet på Skodsborg Strand. Nikoline Rose Dyra og 

Rasmus Bülow-Lehnsby syntes det var ærgerligt, at eleverne ikke kunne mødes på 

Skodsborg Strand. Niels Hjølund Pedersen kommenterede, at ledelsen vil drøfte det 

med eleverne, men skolen finder det svært at forene en god skolestart med et 

elevarrangement, der inkluderer alkohol, aftenen før skoledag nr. 2. 

Michael Pedersen gav stor ros til hele translokationsarrangementet.  

2. Gymnasiereform – status. Jakob Schiødt gav en orientering om status. Eleverne i 

grundforløbet er godt i gang. I disse uger også med studieretningsintroduktioner. Den 

25/9 er der forældreaften også med orientering om studieretninger. I uge 41 skal 

eleverne vælge studieretning, og vi afventer deres valg med spænding. Vi er ved at 

forberede en evaluering af grundforløb og studieretningsorienteringer, der skal 

foretages, når grundforløbet er afsluttet. 

     

D. Debat Ingen debatpunkter ved dette møde. 

 

E. Beslutningspunkter 

1. Resultatlønskontrakt 2016-2017, målopfyldelse (bilag, beslutning om målopfyldelse) 

 Formanden gennemgik resultatlønskontrakten og de opnåede resultater. På baggrund af 

de opnåede resultater tilsluttede bestyrelsen sig en målopfyldelsesgrad på 94 %.  

2. Resultatlønskontrakt 2017-2018 (bilag, beslutning). 

Bestyrelsen godkendte den fremsendte resultatlønskontrakt.  

3. Studieretninger 2018-2021 (bilag, til efterretning/beslutning) 

Bestyrelsen tilsluttede sig proceduren, hvor skolens ledelse på baggrund af bestyrelsens 

indstilling og de nuværende 1.g-elevers valg laver et endeligt forslag, der sendes til 

bestyrelsen til godkendelse. 

 

F. Økonomi  

1. Halvårsregnskab (bilag).  

Robert Knudsen gennemgik halvårsregnskabet. De forudsætninger, der er lagt til grund 

for budgettet, er uændrede, hvorfor der ikke er store udsving i forhold til det 

budgetterede. Vi har en udmærket likviditet. Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til 

efterretning. 

2. UVM’s godkendelse af årsregnskab for 2016 (bilag).  

Bestyrelsen tog godkendelsen til efterretning. 

3. PwC’s benchmarkanalyse for gymnasier, 2016.  

Er endnu ikke udkommet, punktet udgår. 

 

G. Kommende møder 

Der er aftalte følgende møder: d. 6. december 2017 og d. 20. marts 2018 (sidste møde 

med nuværende bestyrelse), begge kl. 16.30-18.30.  

 

 



 
H. Eventuelt 

Randi Mondorf fortalte om et nyt tiltag fra Novo Nordisk Fonden. Fonden ønsker 

samarbejde med folkeskoler og gymnasier med henblik på at fremme tiltag, der 

tiltrækker elever til naturvidenskab. Novo Nordisk Fonden er ved at undersøge 

mulighederne for et meget ambitiøst projekt, der dels skal udgå fra et læringscenter i 

Lyngby i tilknytning til Novozymes’ nye Innovation Campus, dels med mobile 

laboratorier og en digital del. Der planlægges undervisningsforløb, der er case-

orienterede, hvor eleverne arbejder sammen med forskere. Per Falholt, tidligere 

koncerndirektør for Novozymes, er formand for projektet. Randi Mondorf formidler en 

kontakt til fonden, hvorefter skolen aftaler det videre forløb.  

 


