
 

 

          

 
 

 
 

 

 

      

 

 

 

 
 

Nærum Gymnasium 

 
 

Referat 
 
Mødedato: 17. september 2019 
Mødetid: 16.30 - 18.30 
Mødested: Administrationens konferencerum 
 
Til stede:  Jane Sandberg, Jens Ive, Michael Pedersen, Dres Poulsen, 

Cecilia Høgenhaug, Kasper Tandrup, Robert Knudsen, Niels 

Hjølund Pedersen 
Afbud:  Mette Louise Kaagaard, Claus Bentzen 
  
Referent:  Jakob Schiødt  
 
 

 
A. Godkendelse af  

Jens Ive startede med at byde velkommen til Kasper Tandrup, GF 2. Kasper er ny 
elevrepræsentant i bestyrelsen. 

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2019 godkendt. 
2. Ingen bemærkninger til dagsorden 
 
B. Opfølgning fra sidste møde 
1. Resultatlønskontrakt for 2019-20 blev diskuteret på sidste møde og er beslutningspunkt E.2 

på dette møde 
 
C. Sager til orientering 
1. Rektor Niels Hjølund Pedersen orienterede om skolestart. Vi har to ansættelser af 

kandidater i pædagogikum. Ny pedel startet den 16. september.  

Det har været en fin skolestart for eleverne. For de nye elever er skolestarten præget af en 
blanding af sociale introaktiviteter og faglige aktiviteter. NAG introfest ligger helt bevidst 
samme dag som Dyrehavearrangementet. I år var det fredag den 16. august efter kun tre 
skoledage. Det er tidligt, men omvendt så betyder det, at eleverne ikke tager i Dyrehaven 
den aften. Elevaktiviteter herunder fester er på som tema ved næste bestyrelsesmøde.  
Nyt rengøringsfirma er startet efter ferien. Foreløbigt ser det fint ud.  
Undervisningsministeriet har udsendt en oversigt over karakterer fra sommerens 
eksaminer. Vi har lidt forbehold for tallene, da vi ikke helt kan genskabe dem. Vi ligger 0,3 
karakter over den socioøkonomiske reference, hvilket er flot og bedre end tidligere. Denne 
sommer var første gang med matematik B efter reformen. Resultatet i den skriftlige 
matematik B var ikke godt, hverken på NAG eller på landsplan. Dette behandles i øjeblikket 
i ministeriet. 
Ny undervisningsminister. Ministeren ønsker at lave fraværsreglerne om. Vi afventer ny 
bekendtgørelser. Ministeren har også varslet, at optagelsesreglerne skal justeres eller 

ændres mere fundamentalt. Her skal forligspartierne bag gymnasiereformen tages med på 
råd. Ministeren har også varslet et opgør med præstationskultur. 
De første rygter om finanslov for 2020 tyder på, at omprioriteringsbidraget afskaffes på 
Undervisningsministeriets område. Det vil være meget glædeligt. 
Torsdag den 12. september samlede eleverne ind til NAG fadder, der støtter Plans arbejde i 
Bondo, Kenya. Vi kender ikke det endelige resultat endnu. 
Niels Hjølund Pedersen sidder i advisory board i Rudersdal om en ny unge-strategi. Niels 
Hjølund Pedersen sidder også i en gruppe, der i kommunalt regi beskæftiger sig med 
oprettelse af Tech Hub i Nærum. Endelig orienterede Niels Hjølund Pedersen om sin 



 

 

          

 
 

 
 

deltagelse i to arbejdsgrupper under Danske Gymnasier. Den ene er en reformfølgegruppe, 

den anden skal give forslag til en eventuel justering af fagrækken. 
Nærum Gymnasium har inviteret 8. og 9. kl. elever fra Rudersdal skoler til masterclass i 
samfundsfag, matematik, musik og tysk. 
Nærum Gymnasium har inviteret skoleledere og udskolingslærere til et møde den 28. 
oktober med informationer om gymnasiet lige nu. Lærerne er også inviteret til at overvære 
undervisning.  
 
Orientering fra elevrådet. Cecilia Høgenhaug orienterede om, at eleverne har arrangeret 
valg til elevråd og til alle elevudvalg. Der var stort set kampvalg til alle udvalg, hvilket viser 
en god interesse for udvalgene. Formændene fra de forskellige udvalg har afholdt en tur til 
Berlin, hvor der dels blev arbejdet med at planlægge aktiviteter i skoleåret dels blev tid til 
også at pleje det sociale. 

 

Michael Pedersen spurgte til, om gymnasiet ser de politiske vinde gående i retning af det 
”præstationsløse” gymnasium. Er der en snak om, hvorvidt disse vinde kan komme til at 
ramme gymnasierne? På universiteterne bliver bevillinger til eliteprogrammerne overført til 
andre områder. Niels Hjølund Pedersen kommenterede, at mange af NAGs tiltag financierers 
af os selv, hvorfor det er muligt selv at prioritere. Der skal være opmærksomhed på 
spørgsmålet.  

 
D. Debat/tema 

Ny skolestruktur i Rudersdal, oplæg ved Jens Ive.  
 
Jens Ive orienterede om den nye skolestruktur i Rudersdal kommune. Efterfølgende havde 
bestyrelsen en drøftelse af strukturen og de eventuelle konsekvenser for Nærum 
Gymnasium, dels i forhold til samarbejdsmuligheder med udskolingerne dels i forhold til 
mulige ændringer af elevernes søgemønster. 

 
E. Beslutningspunkter 

1. Resultatlønskontrakt 2018-2019, målopfyldelse (bilag, beslutning om målopfyldelse) 
På baggrund af bilaget, hvor der er redegjort for opfyldelsen af de enkelte dele af 
resultatlønskontrakten, foreslog Jens Ive en målopfyldelsesgrad på 96 %. Bestyrelsen 
tilsluttede sig dette. 
2. Resultatlønskontrakt 2019-2020 (bilag, beslutning). Jens Ive foreslog, at bestyrelsen 
tilsluttede sig forslaget, som det forelå i bilaget. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 
Jens Ive foreslog også, at bestyrelsen i løbet af dette skoleår vender tilbage til en drøftelse 
af resultatløn mere overordnet. Med OK18 er der kommet mulighed for at ændre 
resultatlønnen til en mere fast del af rektors løn. Jens Ive understregede, at bestyrelsen 
naturligvis stadig skal følge gymnasiets årlige mål og resultater. Niels Hjølund Pedersen 
supplerede, at der sagtens kan laves en årlig plan og opfølgning i bestyrelsen. Dres Poulsen 
tilsluttede sig tankerne om, at ændre resultatlønnen til en fast løndel, men understregede, 
at det er godt at diskutere, hvad skolen skal fremadrettet. Samtidigt roste Dres Poulsen, at 
de kommentarer, der kom til udkastet til resultatlønskontrakt ved sidste bestyrelsesmøde, 
er blevet indarbejdet i det fremlagte forslag. Bestyrelsen tilsluttede sig, at punktet tages op 
på et senere møde.  
3. Studieretninger 2020-2023 (bilag, til efterretning/beslutning). Bestyrelsen tilsluttede sig 
udbuddet med det forbehold, at hvis 1.g elevernes valg giver anledning til ændringsforslag, 

så vil bestyrelsen blive bedt om at forholde sig til et nyt forslag enten ved mail eller ved et 
ekstraordinært møde. 

 
F. Økonomi  

Halvårsregnskab (bilag, til efterretning) RK gennemgik halvårsregnskabet. På den positive 
side, har vi modtaget lidt mere i kursustilskud fra Undervisningsministeriet end forventet, 
da uansøgte midler er blevet fordelt mellem de skoler, der har søgt om midler. Det nye 

rengøringsfirma gør det lidt billigere end det budgetterede. I forhold til budgettet har fagene 
brugt en større del af deres budget i første halvår end normalt. I andet halvår har vi lidt 
færre 1.g elever, end der er budgetteret med. Halvårsregnskabet giver ikke anledning til 
ændringer i budgettet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 
I forlængelse af regnskabet havde Niels Hjølund Pedersen en kommentar til elevtal i 1.g. Vi 
plejer at have fyldte 1.g klasser på dette tidspunkt (392 elever). På første skoledag var der 
375 elever. 17. september er der 377 elever. Årsagerne til denne ændring kan være flere 

forskellige. For det første havde vi færre ansøgere end tidligere år. Det har betydet, at vi 
har optaget nogle få elever, der ikke havde Nærum Gymnasium som deres første prioritet. 



 

 

          

 
 

 
 

Disse elever vil være mere tilbøjelige til at skifte gymnasium før skolestart, hvis det bliver 

muligt. Dertil kommer, at der er mange af gymnasierne i området, der har ledige pladser, 
hvorfor det er lettere at komme til at skifte, end det har været i tidligere år. Bestyrelsen 
drøftede spørgsmålet om kapacitet ved sommeroptag 2020. Dette vedtages endeligt ved 
best. Møde 2.12. Foreløbigt er tanken at optage elever til 14 klasser i august 2020. Vi følger 
udviklingen nøje. 
 

 
G. Kommende møder 

Ordinære møder, alle 16.30 til 18.30 med efterfølgende let spisning: 2. december 2019, 26. 
marts 2020, 4. juni 2020, 16. september 2020 

 
H. Eventuelt 


