Nærum Gymnasium
Referat af bestyrelsesmøde
Mødedato:
Mødetid:
Mødested:

30. november 2020
16.30 - 18.30
Administrationens konferencerum

Til stede:
Afbud:

Jane Sandberg (virtuelt), Mette Louise Kaagaard, Jens Ive,
Dres Poulsen, Claus Bentzen, Robert Knudsen, Niels Hjølund
Pedersen
Michael Pedersen, Frederik Rothe, Magnus Buhl

Referent:

Jakob Schiødt

Dagsorden:
A. Godkendelse af
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 16. september 2020. Godkendt.
2. Dagsorden. Intet at bemærke.
B. Opfølgning fra sidste møde
1. Ikke noget til dette punkt.
p
C. Sager til orientering
Orientering
1. Diverse arrangementer. Niels Hjølund Pedersen orienterede om NAG Fadder, hvor
skolens elever slog ny rekord i år med 267.000,- kr indsamlet.
NAG lagde hus til arrangement på FNs pigedag, hvor Planbørnefonden holdt et
arrangement med besøg af HKH Kronprinsesse Mary, streamet besøg fra Uganda og
Etiopien samt besøg af udviklingsordførerne fra Venstre og SF. 3g samfundsfags A
elever deltog i agoraen, mens begivenheden blev streamet til resten af klasserne ude i
klasselokalerne.
NAG holdt Life Science dag som en del af samarbejdet med Bristol-Myers Squibb,
Fonden for Entreprenørskab og Københavns Universitet. Dagen var afslutningen på en
innovationskonkurrence, hvor hold fra Herlufsholm og NAG dystede om at udvikle og
præsentere det bedste produkt. Et hold fra NAG vandt.
NAG er med teste undervisningsforløb for LIFE. Et 3g naturgeografi B hold har afprøvet
et forløb, der er udviklet i et samarbejde mellem LIFE og lærerkræfter på NAG.
2. I lyset af Corona:
a. Undervisning og aktiviteter. Overordnet indtil nu 23 smittede fra sommerferien.
Indtil sidste uge ikke registreret smitte internt. I denne og sidste uge fire fra
samme klasse. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for
ungdomsuddannelsesinstitutioner og sender nære kontakter hjem (ikke hele
klasser). Når elever er hjemme, har de mulighed for at deltage i

nødundervisning, hvor eleverne kan følge undervisningen virtuelt eller ved at
lave opgaver og lign., som læreren lægger op i Lectio.
b. Vejledning og rekruttering i en corona-tid. Der er kommet en bekendtgørelse, der
forbyder grundskoleelever at komme på gymnasierne. Vi har skrevet rundt med
et tilbud om, at vi gerne kommer på besøg på de 8 nærmeste skoler med en
studievejleder og 2.g elever, der har gået på den pågældende skole. Anden del
af rekrutteringen er vores orienteringsaften. Vi planlægger at lave
orienteringsaftenen virtuelt, da vi ikke kan invitere 1200 mennesker.
Jane Sandberg spurgte til, hvilke tanker skolen gør sig om behovet for at
kompensere de nuværende 3.g elever for, at de ikke har prøvet at være til
eksamen i 2.g samt om skolen tænker, at der skal kompenseres for manglende
undervisning under lockdown. Niels Hjølund svarede, at skolen jo havde lavet
prøvetræning i juni, så alle har været til skr. og mdt. årsprøver. Med hensyn til
om eleverne mangler undervisning, så var der undervisning i hele
nedlukningsperioden og ekstraordinært også ind i eksamensperioden. Der blev
undervist efter nødundervisningsregler, hvilket betyder, at det ikke er sikkert, at
der er læst præcist efter de bekendtgørelser, der normalt gælder. I fag med
eksperimentelt arbejde eller praktiske øvelser kan der fx mangle noget i forhold
til normalt. De lærere, der har holdene, tilretter undervisningen i år, sådan at
eleverne er klædt på til eksaminerne til sommer. Til sommerens mundtlige
eksaminer kan der være hold, hvor holdets undervisningsbeskrivelse er tilrettet
på grund af perioden med nødundervisning.
c. Foreløbige eksamensresultater sommer 2020
Resultater fra sommerens studentereksamen er kommet for nylig. Generelt, så
er der en tydelige tendens til, at hele landet har fået noget højere karakterer,
mens NAG studenter får uændrede karakterer sammenlignet med tidligere år.
Der er ikke kommer en socioøkonomisk reference, hvilket gør sammenligningen
med tidligere år usikker. Punktet tages op igen, når de socioøkonomiske
referencer foreligger.
d. 1g. og grundforløb – 3 år efter reformen. Jakob Schiødt orienterede om
evaluering af grundforløbet.
e. Diverse. Røgfri skole. Fra efterårsferien har vi røgfri skoletid på NAG. Overgange
er forløbet relativt gnidningsfrit.
D. Debat/tema
E. Beslutningspunkter
1. Orientering om kapacitetsproces og fastsættelse af kapacitet for elevoptag 2021
(beslutning)
Optag sommer 2020. Niels Hjølund Pedersen indledte med at takke for bestyrelsens
opbakningen i forbindelse med hele forårets diskussion af kapacitet, og det
kapacitetsloft som NAG blev pålagt. Grundet Covid-19 er der kun meget få elever, der
er taget til udlandet for at gå i skole. Det betyder, at vi har uventet mange elever i 1.g.
Efter at have spurgt UVM fik besked skolen besked om, at vi skulle overholde
klasseloftet på 28 elever, og vi har derfor lavet 14 1.g klasser ved
studieretningsforløbets begyndelse.
Med hensyn til elevkapacitet i det kommende skoleår, så er der opnået enighed i
fordelingsudvalget om alle gymnasiers indmeldte elevkapacitet. Der er lavet en fælles

indstilling fra de 10 gymnasier til Region Hovedstaden. Der er hørringsfrist indtil 15.
december. Vi forventer ikke umiddelbart, at der kommer indsigelser. Bestyrelsen
godkender, at Nærum Gymnasiums indmeldte kapacitet for optagelse af elever i 2021
er baseret på 14 klasser.
2. Klasseloft ((bilag) godkendelse). Bestyrelsen godkendte, at klasseloftet er overholdt
med en klassekvotient i 1.g klasserne på 27,9.
3. Ferieplan for 2021/22 (bilag, godkendelse). Godkendt.

F. Økonomi
1. Regnskab pr. 30.09.2020 og Forventet regnskab for 2020 (bilag, til efterretning). Er
som forventet, lidt større 2.g 3.g frafald, lidt mere langtidssygdom men der er til
gengæld sparret noget på bygningsdrift. Det er forventningen, at årets resultat bliver
ca. 0. Regnskabet blev taget til efterretning.
2. Budget 2021 (bilag, godkendelse). Udgangspunkt i forslaget til Finanslov. Forventet
overskud 238.000,-, beregnet ud fra den eksisterende finansiering af realkreditlån.
Mette Kaagaard tilkendegav, at hvis der er øgede markedsførings udgifter i forbindelse
med at orienteringsaften skal arrangeres virtuelt, så er det helt naturligt. Budgettet
godkendt med Mettes Kaagaards kommentar.
3. Fremtidig realkreditbelåning (bilag eftersendes, formand bemyndiges). Robert Knudsen
gennemgik de tre nye finansieringsforslag. Dres Poulsen spurgte til om man kunne lave
en kombination af forslagene. Jens Ive påpegede, at det er bruttoydelsen, der er
interessant for NAGs økonomi. Der var tilkendegivelser for et fastforrentet lån eller for
en kombination af fastforrentet og et lån med variabel rente.
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at indgå aftale om ny realkreditbelåning, med
de input som bestyrelsen har givet.
G. Kommende møder
Ordinære møder, alle 16.30 til 18.30:
22. marts 2021, 3. juni 2021, 15. september 2021, 30. november 2021
H. Eventuelt. Intet til eventuelt.

