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A.

Godkendelse af
a. Referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2021
b. Dagsorden.
c. Punkt C. a. flyttet hertil. Konstituering af bestyrelsen og præsentationsrunde.
Jens Ive bød velkommen til Mia Wagner, der er nyt medlem af bestyrelsen.

B.

Meddelelser/orientering
a. Elevoptag og ansættelser. Vi er i gang med at optage ca. 400 elever til 14 nye
1.g klasser. 14 klasser svarer til 392 elever. Normalt er der et vist frafald fx
elever, der tager på skoleophold i udlandet i et år. Vi er spændte på, hvordan
dette mønster vil være i år.
Vore nuværende 1.g klasser er helt fyldt og med en lang venteliste.
2 lærere går på pension, 2 lærere har fået andet arbejde. Vi har fastansat 8
lærere, 4 af dem skal i pædagogikum i det kommende skoleår. Få årsvikariater,
der er ved at komme på plads.
b. Status på afslutning af skoleåret
Covid-19. Vi tester alle elever 2 gange om ugen i eget testcenter. Der bruges
generelt ganske meget tid på Covid, på test, holde styr på hvem der er smittet,
hvem er nære kontakter, hvornår skal klasser sendes hjem osv. Vi har helt
overordnet været ret heldige. I den periode, hvor eleverne var her 50 % af
tiden, passede det med, at hjemsendte klasser var hjemme i de uger, hvor de
alligevel ikke måtte komme på skolen. Vi har haft få klasser sendt hjem, men
har undgået at skulle sende hele årgange hjem.
Alle 1.g og 2.g elever skal til en mundtlig eksamen. 1.g og 2.g har 2 ugers
ekstra undervisning, og i eksamensperioden får vi afviklet alle de ”normale”
skriftlige og mundtlige årsprøver. Det betyder, at dels får de elever, der ikke var
til prøver sidste sommer, trænet i at gå til prøve, og dels så kan vi starte på en
frisk efter ferien.
3.g klasserne været til eksamen i skr. dansk. En klasse var der ikke, da de var
hjemsendt som nære kontakter. Eleverne i denne klasse får deres årskarakter
som eksamenskarakter. Der har ikke været andre skr. prøver. På fredag er der
sidste skoledag 2½ uge senere end normalt. Mandag starter de mundtlige
eksaminer, srp + to A-fag.

Eksamensperioden er afkortet for at give plads til ekstra undervisning, og der er
stort set samme antal mundtlige prøver. Det betyder, at der er mange lærere,
der har travlt i eksamensperioden.
21-23. juni har 3.g eleverne sidste eksamen. Vi har fået mulighed for, at
studenternes familie kan komme som normalt og være med til at fejre
studenterne. Normalt har vi studentermiddag onsdag aften, den er i år erstattet
af en kort studenterfoto-reception. Fredag den 25. juni er der dimission, i år af
tre omgang med op til 500 siddende gæster pr. runde.
d. Udviklingsaktiviteter 2021/22
Niels Hjølund Pedersen redegjorde for skolens syv forskellige
udviklingsprojekterne i det kommende skoleår. De syv projekter skal munde ud
i, hvilke emner der skal indgå i skolens udviklingsarbejde fremadrettet.
Niels præsenterede også næste års aktiviteter under NAGademy. Frederik Rothe
kommenterede, at det er godt, at der er et udviklingsprojekt med forankring af
basal videnskabsteori. Hans erfaring er, at her lige før srp-eksamen er der
mange 3.g elever, der har svært ved at se, hvordan videnskabsteori skal bruges
i praksis i forhold til en srp. Hvis videnskabsteori kommer tættere på fagene,
kan det blive mere konkret for eleverne.
Jane Sandberg kommenterede, at det er glædeligt, at der også er humanistiske
vinkler på udviklingsarbejdet så det ikke bare er teknologi. Jane Sandberg
spurgte, om vi er opmærksomme på, at der er stor interesse for at få
humanistiske spørgsmål inddraget i mange vurderinger af teknologiske
løsninger.
d. Andet
Lærerværelset bliver bygget om hen over sommerferien.
Bestyrelsen er meget velkommen til gymnasiets dimission. Af hensyn til at
reservere pladser beder vi om en tilbagemelding fra interesserede.
A.

Beslutningspunkter
a. Konstituering af bestyrelsen og præsentationsrunde. Flyttet til A.c.
b. Fastsættelse af kapacitet for elevoptag 2022.
Niels Hjølund Pedersen redegjorde for de forskydninger i ansøgerantal, der har
været i år og sidste år.
Bestyrelsen fastsatte kapaciteten for elevoptaget 2022 til 14 klasser.

D.

Økonomi
a. Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021 (bilag, til efterretning)
Robert Knudsen redegjorde for kvartalsregnskabet. Det viser et foreløbigt
overskud på ca. 730.000,-, hvor der sidste år på samme tidspunkt var et
overskud på ca. 300.000,-. Der er relativt store forskydninger på grund af den
omlægning af lån, vi har foretaget.
Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet.
b. Revideret budget 2021 (bilag, godkendelse)
Robert Knudsen gennemgik det reviderede budget, hvor den vedtagne finanslov
med tilbageførsel af den seneste 2 % besparelse er taget med i budgettet.
Besparelsen på renterne for de omlagte lån er ligeledes medtaget i dette budget.
Der forventes et overskud på 555.000,- på driften i 2021 og et underskud på ca.
2.000.000,- efter ekstraordinære omkostninger (grundet låneomlægning).

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.
E.

Næste ordinære møde:
15. september 2021, 30. november 2021, 29. marts 2022 og 2. juni 2022,
alle kl. 16.30

F.

Evt. Formand Jens Ive takkede Frederik Rothe for arbejdet i bestyrelsen.
Frederik bliver student lige om lidt. Bestyrelsen ønskede ham god vind frem
over.

