
 

 

 

Nærum Gymnasium 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde  
 
Mødedato: 28. november 2022 
Mødetid: 16.30 - 18.30 
Mødested: Administrationens konferencerum 
 
Mødedeltagere:  Mia Wagner, Per Brockhoff, Stefan Skrubbeltrang, Claus 

Bentzen, Rasmus Pinholt, Jakob Tandrup, Asbjørn Estrup 
Udsen, Robert Knudsen, Niels Hjølund Pedersen 

Afbud: Jens Ive 

  
Referent: Jakob Schiødt  
 
Dagsorden: 
 
 
A. Godkendelse af  

1. Næstformand Per Brockhoff bød velkommen til de nye elevrepræsentanter. 
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 14. september 2022. Godkendt 
3. Dagsorden. Godkendt. 
 

B. Opfølgning fra sidste møde 
 
C. Sager til orientering  

1. Orientering   
a. Eksamensresultater, sommer 2022. Der blev omdelt et bilag med en oversigt over 

eksamensresultaterne for Nærum Gymnasiums studenter fra 2018 og frem til 
2022. Niels Hjølund Pedersen redegjorde for bilaget.  

b. Elevfordeling 2023 – status 
Jakob Schiødt orienterede om status på den nye elevfordelingsaftale. Siden 
sidste møder har BUVM udmeldt den beregningstekniske kapacitet for Nærum 

Gymnasium på 14 klasser med et teknisk fordelingstal på 29 pr. klasse. Efter 
dialog med bestyrelsesformanden har Nærum Gymnasium anmodet om at få et 
teknisk fordelingstal på 29,5 elev pr. klasse, hvilket giver 413 elever. Endelig 
afklaring af kapaciteten foreligger først i foråret 2023. 
Der er stadig regeringsforhandlinger i gang. Det er uklart, hvordan en ny 
regering vil forholde sig til den elevfordelingsaftale, der er vedtaget i år. Det er 
forventningen, at aftale vil blive lavet om, så forældreindkomst ikke længere 

indgår som parameter i fordelingen af ansøgere. Man kan efter alt at dømme 
ikke nå at ændre loven til optaget i foråret 2023. Men det forventes, at aftalen 
administrativt justeres, sådan at det i praksis bliver afstand, der er grundlaget 
for fordeling af ansøgere. 
Der er stadig mange detaljer, som BUVM skal afklare for at have en brugbar 
køreplan for elevoptaget 2023. 

c. Studieretningsvalget 2022. Jakob Schiødt orienterede om elevernes valg af 
studieretning i år. Fordelingen ligner sidste års fordeling, dog er der færre, der 
vælger de sproglig studieretninger. Bestyrelsen har pr. mail tilsluttet sig, at der 



 

 
næste år udbydes sproglige studieretninger med engelsk A/andet fremmedsprog 
A/latin B. Elever på denne studieretning har matematik C som obligatorisk fag. 

d. Orientering fra elevrepræsentanterne: Kærlighedsuge – en trivselsindsats. Jakob 
Tandrup og Asbjørn Udsen orienterede om de forskellige tiltag som har fokus på 
elevernes trivsel. Alle elevudvalgene laver tiltag som fx Fifa-turnering, 
kærlighedsbreve, juleklip og andet. 

e. Diverse. Niels Hjølund Pedersen orienterede kort om de arrangementer, der har 
været afholdt på NAG siden sidste bestyrelsesmøde, bl.a. FNs pigedag med 
deltagelse af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, markedsplads og en 
række fokuserede korte debatter med politiske partier som forberedelse til 
folketingsvalg, naturvidenskabsfestival, hvor vores naturvidenskabelige elever er 
værter for indskolingselever fra de lokale folkeskoler, musical med deltagelse af 
ca. 100 elever, studieture for 2.g og 3.g sproghold (alkoholfrie) 

 
D. Debat/tema  

Elevkultur og elevdemokrati på NAG: 

1. Uddannelsesleder Erik Berg orienterer om elevkultur og elevdemokrati. Skolens struktur 
for elevråd, de mange udvalg og samarbejdet mellem udvalg, elevråd og ledelse blev 
gennemgået. Det er vigtigt for NAG at understøtte og udvikle de elevdrevne 
fællesskaber. Dette er også en del af udviklingsspor 4; ”Den varme skole”.   

 
E. Beslutningspunkter 

1. Det fleksible klasseloft (beslutning). Robert Knudsen gennemgik bilaget kort ved at 

konstatere, at reglerne om maksimalt 28 elever i hver klasse er overholdt med 
gennemsnitligt 27,21 elever i hver 1.g klasse. Bestyrelsen godkendte opgørelsen. 

 
F. Økonomi  

1. Kvartalsregnskab (bilag, til efterretning). Ikke de store aktivitetsændringer i forhold til 
budgettet. Skift af rengøringsselskab, øgede udgifter til varme og en skade på 
varmesystemet i idrætshallen giver øgede udgifter. Kursudviklingen på 

obligationsbeholdningen medfører et kurstab på ca. 1,7 mill. kr. Samlet forventes et 
årsresultat med et underskud på 1,5 – 2,0 mill. kr.  
Robert Knudsen redegjorde også for, at det har været diskuteret med 
bestyrelsesformanden at tage tabet på de nuværende obligationer ved at sælge den 
nuværende beholdning for at investere i en obligationsportfølje, der giver en højere 
rente og dermed en årlig indtægt. 
Mia Wagner spurgte om bestyrelsen normalt får fremlagt beholdningsoversigt over 

skolens værdipapirer. Niels Hjølund Pedersen svarede, at det sagtens kan fremlægges. 
Det drøftes med bestyrelsesformanden, hvornår det er relevant. 
Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.  

2. Budget 2023 (bilag, beslutning). Robert Knudsen fremlagde budgettet. Det er lavet 
med udgangspunkt i forslaget til finanslov. Hvis der kommer en ændring i den endelige 
finanslov, vil der komme et ændret budget. Budgettet har en øget udgift til el og varme 
på 2,0 mill. kr. Dette skyldes primært, at Nærum Gymnasium har haft en fastprisaftale 

el, der udløber dec. 2022. Besparelsen er fundet på bygningsdrift samt ledelse og 
administration, men ikke på undervisningens gennemførsel. 
Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 

 
G. Kommende møder 

Ordinære møder: 29. marts 2023, 31. maj 2023, 13. september 2023, 27. november 2023 
alle 16.30 til 18.30 med efterfølgende let spisning. 

 
H. Eventuelt 


