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Indkaldelse til bestyrelsesmøde  
 

Mødedato: 29. marts 2022 

Mødetid: 16.30-18.30 med efterfølgende let spisning 

Mødested: Mødelokale NAG  

 

Mødeindkaldte: Jens Ive, Michael Pedersen, Dres Poulsen, Claus Bentzen, 

Kasper Tandrup, Anna Tange Løvstad, Robert Knudsen, Niels 

Hjølund Pedersen 

Afbud fra:  Jane Sandberg, Mia Wagner 

Referent:              Jakob Schiødt 

 

 

Dagsorden: 

 

 

A. Godkendelse af  

a. Referat fra bestyrelsesmødet den 30. november 2021. Godkendt 

b. Dagsorden. Punkt D er rykket op til at være første punkt. 

 

 

B.     Meddelelser 

a. Proces for konstituering af ny bestyrelse (JI). Mødet var det sidste i denne 

bestyrelse. Jens Ive takkede alle i bestyrelsen for arbejdet. 

 Den nye bestyrelse har konstituerende møde den 9.maj. Mia Wagner er indstillet af 

Dansk Erhverv. Stefan Skrubbeltrang er indstillet fra Rudersdal Kommune. Der skal 

indstilles et medlem fra Danske Universiteter. Elevrådet har valgt Christoffer 

Kemplar, 2.w som ny formand. Eleverne har valg om den anden elevrepræsentant 

til bestyrelsen. Den 5. maj er der pædagogisk rådsmøde, hvor der vælges to 

medarbejderrepræsentanter. Hertil kommer, at bestyrelsen på det konstituerende 

møde skal vælge et medlem ved selvsupplering. Michael Pedersen støtter kraftigt, 

at Jens Ive udpeges som medlem valgt ved selvsupplering bl.a. fro at sikre en 

kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Den øvrige bestyrelse bakkede dette synspunkt 

op.  

b. Opgørelse af efteruddannelsesmidler (JI). Jens Ive informerede bestyrelsen om, at 

han har skrevet under på skolens opgørelse over efteruddannelsesmidler. Dette er 

en betingelse for at få midlerne udbetalt. 

c. Søgetal og status på elevfordelingsaftalen. Niels Hjølund Pedersen orienterede om 

status. I år er der 363 første prioritetsansøgere til NAG, hvor der sidste år var ca. 

390 ansøgninger. Der har været møde i fordelingsudvalget i eftermiddags. Vi får 

tilført ca. 30 elever. De fleste af disse har Nærum Gymnasium som anden prioritet. 

Det betyder, at vi forventer at oprette 13 1.g klasser i det kommende skoleår.  

 Årsagen til de lidt færre ansøgere kan være, at der i år er ca. 50 færre 16- og 17-

årige i Rudersdal kommune. Næste år stiger tallet igen. Muligvis giver 

skolesammenlægninger i Rudersdal også lidt ændringer i søgemønstret. Dette giver 

anledning til at revitalisere vores indsats i forhold til folkeskolesamarbejder.  

 Regionalt har der været meget stor søgning til gymnasierne i centrum. På landsplan 

har erhvervsuddannelserne stort set uændret søgning, stx er gået lidt frem, mens 

htx er gået lidt tilbage. 



 

 
 

  

 Elevfordelingsaftale. Der er gymnasier, der har lukket for optag i det kommende 

skoleår. Siden sidst er der kommet en del mere opmærksomhed i medierne om 

aftalen.   

 

c. Diverse 

Elevråd. Kasper Tandrup orienterede om, at elevrådet arbejder med at arrangere 

fodboldkamp mod Virum Gymnasium den 11. maj. Elevrådet forsøger at gøre det til 

en stor event for elever på begge gymnasier. 

 

Niels Hjølund Pedersen orienterede om, at det efter to år med covid-restriktioner 

har været dejligt at kunne afholde arrangementer for hele skolen i sidste uge 

forårskoncert og fællestimearrangement om Ukraine. Skolens velgørenhedsudvalg 

har lavet kagesalg og indsamling til Ukraine 

Niels Hjølund Pedersen orienterede også om, at lærerværelset er lige ved at være 

færdigt efter, det er blevet udvidet og har fået en opdatering.  

Niels Hjølund Pedersen fortalte, at kunstneren Bjørn Poulsen har lånt skolen en 

større skulptur, der nu står i skolens Agora.  

 

Jakob Schiødt orienterede om sommerens eksamener og de ændringer som covid 

(og politikkerne) har forårsaget. I 1.g og 2.g skal eleverne til eksamen som 

normalt. I 3. g skal eleverne til skr. dansk, mdt. eksamen i deres 

studieretningsprojekt og to mdt. eksamener i A-niveaufag. Det er to-tre skr. og en 

mdt. eksamen mindre end normalt. 

Jakob Schiødt orienterede også om ansættelser til det kommende skoleår. Der er et 

stillingsopslag i matematik. Opslaget udløb i fredags, og der er gode ansøgere. Lidt 

længere hen på foråret skal der slås flere stillinger op. Opgavefordelingsprocessen 

skal være lidt længere fremme, før det vides præcist hvilke fag. 

   

 

C. Beslutningspunkter 

a.  Ingen beslutningspunkter på dette møde. 

 

 

D.     Tema/debat 

a. Arbejdspladsvurdering (APV) og Elevtrivselsmåling (ETM), orientering ved Tulu 

Hansen og drøftelse (bilag). Tulu Hansen gennemgik data fra skolens APV og ETM. 

Jens Ive glædede sig over de overordnet meget positive resultatater i begge 

målinger. Bestyrelsen drøftede herefter de to rapporter. Dres Poulsen fremhævede, 

at der var 43 % af underviserne, der mente, at de har mulighed for at levere den 

ønskede kvalitet i arbejdet. Det synes han, er bekymrende lavt. Benchmark for 

dette punkt er 54 % og NAG har 48 % samlet. Claus Bentzen bemærkede, at en 

komponent i dette muligvis også er, at vi optager flere unge, end vi tidligere har 

gjort. 

 Anna Løvstad bemærkede til ETM, at grundforløbet giver en positiv effekt, ved at 

der er mange, der har venner på tværs af klasserne. Anna bemærkede også, at den 

kønsforskel, der ses i ETM også ses ved, at der var flere piger, der meldte sig til 

eksamenstræning. Dette går godt i spænd med, at pigerne måske er mere 

bekymrede end drengene. 

 Jens Ive bemærkede, at der tilsyneladende er samme pres på eleverne i Nærum 

som, der er på gymnasieelever på landsplan. Niels Hjøllund Pedersen supplerede at 



 

 
 

karakterpres til en vis grad er understøttet af optagelseskriterier. Uddannelser med 

høje optagelseskrav bliver italesat betydeligt mere end uddannelser med frit optag. 

 

  

 

E.     Økonomi 

a. Godkendelse af årsrapport 2021 (bilag). Robert Knudsen gennemgik årsrapporten 

for 2021. Konklusionen fra revisionen er en blank revisorpåtegning. Resultatet er et 

underskud på 1,89 mill. kr. Der har været en låneomlægning som medførte en 

udgift på ca. 2,7 mill. kr.  

 Bestyrelsen godkendte årsrapporten. 

b. Godkendelse af revisionsprotokollat (bilag). Bestyrelsen godkendte protokollatet.  

c. Bemyndigelse til indberetning. Bestyrelsen bemyndigede Robert Knudsen til at 

indberette årsrapporten 2021. 

 

  

5.     Næste ordinære møde:  

2. juni 2022, 14. september 2022, 28. november 2022, 29. marts 2023 alle 16.30 

til 18.30 med efterfølgende let spisning 

  

 

6.     Evt. 

Niels Hjølund takkede den afgående bestyrelse for en formidabel indsats. Det har 

været en god bestyrelse, der hele tiden har haft øje for helheden på NAG.  


