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Referat af bestyrelsesmøde 17/6 
 

Til stede:  Erik Fabrin, Maria Sennels, Randi Mondorf, Michael Pedersen, 

Dres Høegh Poulsen, David Luxhøj-Pedersen, Deina Kellezi, 

Niels Hjølund Pedersen, Robert Knudsen – udviklingschef 

Kim Bojsen deltog under punkt C1. 

Afbud:  Inge Galsgaard  

  

Referent: Jakob Schiødt  

 

 
Dagsorden: 

 

A. Godkendelse af  

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2015 

2. Dagsorden 

 

B. Opfølgning fra sidste møde 

     1.  

 

C. Sager til orientering 

1. Strategiplan for NAG 2014-17: status og case 

2. Elevoptag 1.g 2015 

3. Til- og afgang af personale 

 4. Status på byggeri (bilag) 

     5. Meddelelser fra rektor 

 

D. Debat 

 1. Indhold af resultatlønskontrakt 2015-2016 (bilag) 

 

E. Beslutningspunkter 

  1. Kønsfordeling i ledelse mv., måltal (bilag) 

  

F. Økonomi  

 1. Brev fra UVM om gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2014 (bilag) 

 2. Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2015 (bilag) 

 3. Dispositionsbegrænsning (bilag) 

  

G. Kommende møder 

Der er aftalt følgende møder: 7. september 2015, 7. december 2015 og 29. marts 2016, 

alle kl. 16.30-18.30. 

Nyt mødeforslag: 14. juni 2016, kl. 16.30-18.30 

 

H. Eventuelt  

 

 

Der planlægges et kort besøg i den nye bygning, ’Ellipsen’, i umiddelbar forlængelse af mødet. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Referat 

Ad pkt. A. 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Dagsorden blev godkendt 

Ad pkt. C. 

1. Kim Bojsen præsenterede NAG’s strategiplan 2014-17 (http://nagym.dk/mere-

info/strategiplan-2014-2017). Kim Bojsen præsenterede først hovedtrækkene. 

Strategiplanen har tre fokusområder, 5 udviklingsområder og nogle driftsområder. Kim 

Bojsen gik herefter i dybden med fokusområdet ”Skriftlighed og skrivning”. Hele 

præsentationen er medsendt dette referat. 

Følgende gav anledning til kort diskussion. En del af strategiplanen er inspireret af John 

Hatties arbejde om synlig læring. Erik Fabrin spurgte til, om det var entydigt, at Hattie 

er guruen. Kim Bojsen svarede, at vi ikke opfatter Hattie som en guru, men at Hattie 

gennem et stort fakta- og forskningsbaseret arbejde har peget på en række områder, 

der har betydning for elevernes læring. Randi Mondorf kommenterede, at der på 

folkeskoleområdet er påbegyndt et projekt om synlig læring som et samarbejde mellem 

Rudersdal, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner. Michael Pedersen 

kommenterede, at det er skræmmende, at der er så stor forskel på folkeskolens tilgang 

til skriftlighed og på de termer, der bruges i gymnasiet. Kim Bojsen svarede til dette, at 

denne overgangsbarriere netop er en af de ting, som Peter Hobel fra SDU har belyst i 

den følgeforskning, der er lavet i forbindelse med NAG’s projekt SKRIV. Niels Hjølund 

Pedersen påpegede, at de meget forskellige eksamensformer i folkeskolen og i 

gymnasiet bidrager til at fastholde uddannelsesinstitutionerne i forskellige tilgange til 

skrivning. Kim Bojsen tilføjede, at NAG’s fokus på skriftlighed kan hjælpe til at sænke 

overgangsbarrieren, idet eleverne og lærerne får en mere bevidst tilgang til skriftlighed 

og et fælles sprog omkring skriftlighed. 

2. Jakob Schiødt orienterede om optaget af nye 1.g elever til august 2015. Der var 487 

ansøgere, og med 14 klasser à 28 elever er der plads til 392 elever i 1.g. Der er 

erfaringsmæssigt et mindre frafald af elever, der ombestemmer sig, og elever der skal 

til udlandet og gå i skole i et år. Der er derfor blevet optaget 406 ansøgere. Der er pt. 

20 elever på venteliste. Det forventes, at vi kan optage fem til ti elever fra ventelisten i 

starten af det nye skoleår. 

3. Niels Hjølund Pedersen orienterede om en til- og afgang af personale. En lærer er 

stoppet pr. 31. december for at blive uddannelsesleder på Københavns VUC og en lærer 

stopper pr. 31 juli for at flytte til Fyn og har fået arbejde der. Samtidigt siger vi farvel 

til nogle årsvikarer. Der er lavet fire fastansættelser. Solvejg Pedersen i biologi, kemi 

og bioteknologi kommer fra stilling på H.C. Ørsted Gymnasium i Lyngby, Rasmus 

Pinholt i fysik og matematik kommer fra Rysensteen Gymnasium, Marit Grimstad 

Jensen i spansk og dansk kommer fra Albertslund Gymnasium og Iben Holm Jørgensen 

i historie og dansk har været årsvikar på NAG i år. 

4. Niels Hjølund Pedersen orienterede om status på byggeriet. Byggeriet forløber efter 

planen, og på det senest afholdte bygherremøde den 11/6 blev tidsplanen fastholdt. 

Trods entreprenørens forsikringer er det dog ledelsens opfattelse, at der kan blive tale 

om en mindre forsinkelse, men at huset vil være klar til ibrugtagning til skoleårets 

start.  

Der er planlagt officiel indvielse den 30/9 kl. 15.00. I forlængelse af mødet blev 

byggeriet besigtiget af bestyrelsen.  

5. Niels Hjølund Pedersen havde følgende meddelelser.  

a. NAG har deltaget i åbningsarrangement for ”Skolen i virkeligheden” 

(http://skolenivirkeligheden.dk/rudersdal), et arrangement, hvor Rudersdal 

Kommunes skoler inviterer en lang række samarbejdspartnere til dialog om 

mulige samarbejder. NAG arbejder videre med de tilbud, vi har til 

folkeskoleelever. 

b. Niels Hjølund Pedersen og Jakob Schiødt har haft besøg af skoleleder Gitte 

Moltzen og bestyrelsesformand Niels Jørgen Flensborg fra Dronninggårdsskolen. 

Formålet med mødet var dialog og gensidig afklaring om de elever, som 

gymnasiet modtager fra folkeskolen, deres styrker og svagheder samt 

samarbejdsmuligheder mellem folkeskole og gymnasium. 

http://skolenivirkeligheden.dk/rudersdal


 
c. NAG har lagt hus til den første af to aftner for forældre til kommende 1.g-elever. 

Det er ”Ung i Rudersdal”, der står for aftenens program, som er en 

forventningsafstemning om overgangen fra folkeskole til gymnasium. Det er 

andet år NAG har dette tilbud til forældrene, og tilbuddet ligger i forlængelse af 

forløb som Ung i Rudersdal laver i folkeskolen (social pejling). 

Randi Mondorf roste skolens ledelse for samarbejdet med Rudersdal Kommune 

og med folkeskolerne. 

d. Niels Hjølund Pedersen orienterede om, at der til UVM er blevet stillet spørgsmål 

til datasikkerheden hos Lectio, udbyderen af skolens datasystem til elevdata, 

skemaer, beskeder og meget andet. Lectio anvendes af ca. 90 % af alle landets 

gymnasier. UVM undersøger spørgsmålet. 

e. Robert Knudsen orienterede om, at NAG har haft rengøringen i EU-udbud. Det 

nye udbud har inkluderet den nye bygning. Der har været en ekstern konsulent 

til at hjælpe med udbud og med valg af leverandør. Der kom 7 bud som opfyldt 

betingelserne, og Forenede Service er blevet valgt. Bestyrelsesformanden 

opfordrede til, at der er stort fokus på, at den nye leverandør leverer det aftalte. 

Robert Knudsen oplyste, at det er aftalt med den eksterne konsulent, at denne 

er med til at sikre opfølgning i en indkøringsperiode. 

Ad pkt. D 

1. Orientering og debat om overskrifterne til resultatlønskontrakt. Erik Fabrin konstaterede 

at det er helt oplagt, at strategiplanens implementering fylder meget.  

Dres Poulsen kommenterede i forhold til det af UVM udpegede obligatoriske punkt 

”Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid”, at han finder det problematisk, at 

der er kommet så begrænset mulighed for lærerne til at få merarbejde og stiller 

spørgsmål, ved om der vindes noget ved at fortolke reglerne meget stramt. Erik Fabrin 

sagde i den forbindelse at skolen naturligvis skal overholde gældende regler, men at 

ledelsen godt kan udfordre dem, hvis det er hensigtsmæssigt. Niels Hjølund Pedersen 

supplerede, at begrebet ”planlægning af lærernes arbejdstid” jo også kan indeholde 

meget andet. Et eksempel er omlagt skriftlighed, hvor eleverne skriver opgaver på 

skolen under vejledning af en lærer fremfor at læreren tager opgaver med hjem og 

retter. 

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der udarbejdes et forslag til 

resultatlønskontrakt for 2015/16 på baggrund af bilaget.  

Ad pkt. E 

1. Kønsmæssig sammensætning af bestyrelse og ledelse. I bestyrelsen er der blandt de 

udefrakommende medlemmer fire kvinder og fire mænd. I skolens ledelse er der to 

kvinder og fem mænd. NAG opfylder dermed målet om mindst en trediedel af hvert køn 

i bestyrelsen, men ikke helt i skolens ledelse, hvor målet er 2 1/3 kvinde. Skolens 

indberetter den kønsmæssige sammensætning af bestyrelse og ledelse samt de 

opstillede måltal og politikker til ministeren for ligestilling og kirke. Bestyrelsen tog 

orienteringen til efterretning. 

Ad. Pkt. F 

1. UVM har gennemgået årsrapport og revisionsprotokollat for 2014. Resultatet er en 

godkendelse uden kommentarer. 

2. Robert Knudsen gennemgik kvartalsregnskabet pr. 31/3 2015. Dette fulgte 

forventningerne. Efter sommerferien fremlægges et revideret halvårsbudget. I 

forlængelse af dette spurgte Erik Fabrin, om budgettet for byggeriet kan overholdes. 

Robert Knudsen oplyste, at alt i øjeblikket tyder på at budgettet ikke overskrides. 

3. Robert Knudsen redegjorde for meddelelse fra UVM om en reduktion på 1 % i tilskuddet 

fra UVM. Reduktionen skyldes at pris- og lønforudsætningerne, der lå til grund for 

finansloven for 2015, er nedjusteret markant. Reduktionen i tilskud modsvares således 

af en reduktion i lønudgift. 

Bestyrelsen tog den samlede orientering om økonomi til efterretning. 

Ad pkt. G 

Der er aftalt følgende møder: 7. september 2015, 7. december 2015, 29. marts 2016 og 

14. juni 2016, alle kl. 16.30-18.30.  

 

 



 
Ad pkt. H 

  David Luxhøj-Pedersen spurgte til, hvorfor den nye bygning blev benævnt ”Ellipsen”? Han 

påpegede, at en gruppe elever på et tidspunkt havde foreslået ”Olympen”. Niels Hjølund 

Pedersen svarede til dette, at det var blevet skønnet, at Ellipsen var et mere neutralt og 

mindre prætentiøst navn til bygningen. 


