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Magnus Buhl, Robert Knudsen, Niels Hjølund Pedersen 

 

  

Referent: Jakob Schiødt  

 

Dagsorden: 

 

 

A. Godkendelse af  

1. Jens Ive bød velkommen til Magnus Buhl, 3.h, der er indtrådt i bestyrelsen som 

elevrepræsentant 

2.  Referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2020. Godkendt. 

3.  Dagsorden blev godkendt. 

 

B. Opfølgning fra sidste møde 

1.  Kim Bojsen redegjorde for status på den nuværende strategiplan. Strategiplanen dækker 

2018-2021, og den er løbende blevet opdateret, senest er nogle punkter justeret grundet 

Covid-19. Kim Bojsen redegjorde for, hvordan teamarbejde og faggruppearbejde har været 

omdrejningspunkter i arbejdet med strategiplanen. Strategiarbejdet i skoleåret 2019/20 

har haft tre temaer: Reformarbejde herunder srp og flerfaglige forløb, 

feedback/karaktergivning samt virtuel undervisning. I indeværende skoleår er det tanken, 

at vi bruger efteråret på af afrunde en del af de projekter, der er i gang, mens foråret i høj 

grad skal bruges til udvikle en ny ramme for teamarbejdet samt at sætte en ny ramme for 

udviklingsarbejdet. 

  Mette Kaagaard spurgte til, hvor meget der er eksperimenteret med karaktergivning og 

feedback. Kim Bojsen svarede, at der er arbejde i gang i flere fag, samt at vores 

grundforløbselever ikke får karakterer, men ud over løbende evaluering får kommentarer 

fra lærerne ved afslutningen af grundforløbet. 

 Frederik Rothe kommenterede, at eleverne så en fordel ved et stort fokus på feedback og 

feedforward. Det betyder, at eleverne ikke alene får et tal, men også en anvisning på, 

hvordan de kan forbedre sig. Elevrådet er ikke for at karakteren helt fjernes. Jens Ive 

supplerede med, at en del af evalueringspunktet ligger i tråd med folkeskolens tanker om 

synlig læring. 

 Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med denne måde at følge op på skolens strategiske 

indsatser. 

 

  

C. Sager til orientering  

1. Orientering ved rektor. Niels Hjølund Pedersen orienterede om en god start på skoleåret, 

hvor det var dejligt at have alle elever i huset igen. Nye elever og nye ansatte er kommet 

godt i gang. 



 
Vi har afholdt vores årlige NAGfadder indsamling. Nagfadder er et samarbejde med Plan 

Børnefonden. Resultatet blev offentliggjort dagen efter bestyrelsesmødet og var en ny 

rekord med lidt over 267.000,- kr. indsamlet. På FNs internationale pigedag 7. oktober 

holder Plan Børnefonden et arrangement på NAG, hvor der kommer prominent besøg. 

 

NAG har sammen med Birkerød Gymnasium holdt møde med Ung i Rudersdal. Formålet 

med mødet var at give Ung i Rudersdal en afklaring om gymnasiernes alkoholpolitik, samt 

at få dialog om hvordan vi kan arbejde videre med dette felt.  

  

NAG har holdt møde med LIFE. LIFE er et initiativ under Novo Nordisk Fonden, der ønsker 

at styrke interessen for naturvidenskab gennem undersøgelsesbaserede 

undervisningsforløb. Vi har indgået en treårig aftale om, at NAG er testskole på de 

gymnasiale forløb. 

 

Frederik Rothe orienterede om, at elevrådet har afholdt valg til udvalg. Da vi ikke kan 

samle alle på en gang, blev valgoplæg lifestreamet via facebook. Stemmetallene var højere 

end normalt, så på den led var der gode erfaringer, der var dog også tekniske 

udfordringer. 

Mette Kaagaard spurgte til, hvordan kønsfordelingen er i de forskellige udvalg? Frederik 

Rothe svarede, at hans fornemmelsen er, at der er jævn fordeling. 

 

Niels Hjølund Pedersen orienterede om, at der på det uddannelsespolitiske område er en 

forventning om, at Undervisningsministeren vil præsentere en ny og mere centralt styrret 

model for fordeling af elever til gymnasierne. Det er allerede meldt ud, at en ny model skal 

træde i kraft ved elevoptaget 2022. 

 

2. Orientering om  

a.  

Corona-situationen. Jakob Schiødt orienterede om, at der på NAG er en lang række tiltag 

for at mindske smitterisiko. I selve undervisningslokalerne kan vi have undervisning stort 

set som normalt. Der er lavet tiltag til at mindske kø ved kantine, der er stillet sprit frem i 

alle lokaler, og der er standere med håndsprit rundt på skolen. Alle sociale arrangementer 

er aflyst indtil videre. 

Der har været tre elever, der er blevet testet positive. De tre tilfælde har tilsyneladende 

forskellige smittekilder og har ikke smittet nogle andre fra skolen.  

Vi har fået besked fra Børne- og Undervisningsministeren om, at vi skal tilbyde 

nødundervisning til elever, der er hjemme, fordi de skal testes eller venter på testsvar. 

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning, og 

dermed skal elever, der får nødundervisning, ikke registreres som fraværende. 

 

b. Kapacitet og elevoptag 

Niels Hjølund Pedersen orienterede om, at NAG i øjeblikket har de 13 1.g klasser, som vi er 

blevet begrænset til. Grundet Covid-19 har vi 1.g elever til 13 ½ klasse. Vi har spurgt i 

Børne- og Undervisningsministeriet, om vi skal overholde klasseloftet på 28 elever, hvilket 

vil betyde, at vi skal oprette en 14. klasse. Alternativt til dette kan vi fortsætte med 13 1.g 

klasser, og så er det næste spørgsmål, om Børne- og Undervisningsministeriet vil give os 

tilskud for de elever 28-klasseloftet overskrides med. Vi afventer svar fra BUVM. 

 

     

 

E. Beslutningspunkter 

1.  Studieretninger 2021-2024 (bilag, til efterretning/beslutning).  

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. 



 
 

F. Økonomi  

1. Halvårsregnskab (bilag, til efterretning)  

 

Robert Knudsen gennemgik halvårsregnskabet, der viser et forventet overskud for 2020 på 

118 tkr. Da vi i øjeblikket har flere elever i 1.g, end 28-klasseloftet tillader, giver det en 

mindre usikkerhed på overskuddet.  

 

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning. 

 

G. Kommende møder 

Ordinære møder: 30. november 2020, 23. marts 2021, 3. juni 2021, 15. september 2021, 

alle 16.30 til 18.30 med efterfølgende let spisning 

 

 

H. Eventuelt 

 Intet til eventuelt 


