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A. Godkendelse af
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 3. juni 2021 blev godkendt.
2. Dagsorden. Der blev tilføjet et punkt E.3. Ferieplan for 2022-23.
3. Formand Jens Ive bød Anna Tange Løvstad velkommen. Anna går i GF4 og er ny
elevrådsrepræsentant.
B. Opfølgning fra sidste møde
C. Sager til orientering
1. Orientering ved rektor
Skolestart. Niels Hjølund Pedersen orienterede om, at vi har haft en god skolestart med
alle elever i huset igen. Vi hører generelt, at de nye 1.g elever er glade og
læringsparate. I næste uge er der forældreaften for 1.g elever og forældre, fokus er på
studiestart og valg af studieretning.
Personale. Der er ikke sket ændringer hen over sommerferien. Der er en del nyansatte
og alt tyder på, at vi har fået nogle gode nye kolleger.
Lærerværelset er blevet udvidet i sommerferien, men er ikke blevet helt færdigt, da vi
har manglet en byggetilladelse til en mindre del af arbejdet. Det færdiggøres omkring
vinterferien.
Covid. Efter 1. september gælder der ikke længere nogen restriktioner. Vi har kun haft
en enkelt smittet elev efter sommerferien. Vi har lagt idrætshal til, at Region
Hovedstaden tilbød vaccination uden tidsbestilling. Der var dog ret få elever, der tog
imod tilbuddet. Det er vores indtryk, at langt de fleste elever er vaccinerede. I
forbindelse med studierejser er der en enkelt forældre, der har problematiseret, at der
kan gælde lokale restriktioner, som gør det svært eller umuligt for ikke-vaccinerede
elever at deltage. Vi følger Undervisningsministeriets retningslinjer i denne forbindelse.
Niels Hjølund Pedersen og Jakob Schiødt har være på besøg på LIFE, det nye
undervisningscenter, der er blevet bygget i Lundtofte finansieret af Novo Nordisk
Fonden. LIFE er under opbygning, og der er et frugtbart samarbejde med Nærum
Gymnasium om test af gymnasierettede forløb.
Fredag den 10. september blev der afholdt NAG-fadderdag. Alt tyder på et flot resultat,
men der mangler stadig enkelte klasser før det kan opgøres endeligt.
Endelig orientered Niels Hjølund Pedersen om, at formanden for Danske Gymnasier
Birgitte Vedersø stopper ved udgangen af dette år, og der skal vælges en ny formand.
To punkter til næste møde. Whistleblowerordning skal på næste bestyrelsesmødet.
Finansiel strategi skal ligge klar på næste møde.

2. Orientering om elevoptag
Jakob Schiødt orienterede om, at der til 1.g klasserne har været et lidt større frafald
end forventet. Det skyldes, dels at der ikke blev optaget nogen af de 5 elever, der var
til optagelsesprøve, og dels at ca. 20 elever fået orlov for at studere et et år i udlandet,
hertil kommer skift til efterskoler og andre gymnasier. Omvendt er der skiftet 1.g
elever til NAG fra andre gymnasier i de første skoleuger. I øjeblikket er der 375 elever i
1.g, hvilket er 18 færre end ved 14 fyldte klasser. Til gengæld er der 389 elever i vores
2.g årgang, hvilket er usædvanligt mange.
3. Indefrosne feriepenge.
Robert Knudsen orienterede om, at skolen i begyndelsen af august fik besked fra UVM
om, at de indefrosne feriepenge kunne indbetales. Bestyrelsen har ved møde i marts
besluttet, at vi skulle indbetale de indefrosne midler. Midlerne er blevet indbetalt 1.
september.
D. Debat/tema
Ny aftale om elevfordeling, UVM 10. juni 2021 (bilag)
1. Gennemgang af aftalens indhold og forventede konsekvenser for NAG. Niels Hjølund
Pedersen og Jakob Schiødt gennemgik aftalens indhold og dens konsekvenser for
ansøgere til gymnasiet lokalt, regionalt og nationalt.
2. Diskussion. Bestyrelsen havde en længere drøftelse af aftalen. Der blev udtrykt en
bekymring for, at der var en del ansøgere til Nærum Gymnasium, der ved lodtrækning
ikke kunne få opfyldt deres ønske. De afviste ansøgere kan risikere at få meget lang
afstand til det gymnasium, der får en plads på. Der blev også udtrykt en bekymring
for, om aftalen kan give markante ændringer i mønsteret for søgning til
ungdomsuddannelser, fx om der vil være elever, der fravælger stx til fordel for
udenlandske ungdomsuddannelser. Endelig så blev udfordringer i forhold til de
forskellige zoners grænser diskuteret.
E. Beslutningspunkter
1. Studieretninger 2022-2025 (bilag, til efterretning/beslutning). Bilaget blev taget til
efterretning.
2. Forslag til vedtægtsændring (bilag). Forslaget blev vedtaget.
3. Ferieplanen for 22-23. (bilag omdelt ved mødet). Bestyrelsen tilsluttede sig
ferieplanen.
F. Økonomi
1. Halvårsregnskab (bilag, til efterretning). Robert Knudsen orienterede om
halvårsregnskabet. Resultatet er et underskud på 90.000,- kr. Det er et mindre
underskud end året før, da en del vedligeholdelse er blevet udskudt grundet corona.
Ekstraomkostninger i forbindelse med covid-19 er i det store hele blevet dækket med
ekstraordinære tilskud.
Der forventes et overskud for året på 455 t.kr, med ekstraordinære omkostninger
forventes et underskud på 2.157 t.kr. Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til
efterretning.
G. Kommende møder
Ordinære møder: 30. november 2021, 29. marts 2022 og 2. juni 2022,
14. september 2022, alle 16.30 til 18.30 med efterfølgende let spisning
H. Eventuelt
Intet til eventuelt.

