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Referat af bestyrelsesmøde  
 

Mødedato: 30. november 2021 

Mødetid: 16.30 - 18.30 

Mødested: Administrationens konferencerum 

 

Mødeindkaldte:  Mia Wagner, Jens Ive, Dres Poulsen, Claus Bentzen, Kasper 

Tandrup, Anna Tange Løvstad, Robert Knudsen, Niels Hjølund 

Pedersen 

 

Afbud: Jane Sandberg, Michael Pedersen 

Referent:  Jakob Schiødt 

  

 

Dagsorden: 

 

 

A. Godkendelse af  

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 15. september 2021. Referatet godkendt. 

2. Dagsorden. Punkt D blev rykket til at være mødets sidste punkt. 

 

B. Opfølgning fra sidste møde 

 

C. Sager til orientering  

1. Orientering   

Eksamensresultater, sommer 2021. Niels orienterede om eksamensresultaterne. Hvor 

resultatet sommeren 2020 var lidt lavere end forventet, var resultatet sommeren 2021 

flot og på linje med tidligere år. 

 

Orientering fra elevrepræsentanterne: Kærlighedsuge – en trivselsindsats. Kasper og 

Anna orienterede om aktiviteterne i kærligehedsugen. 

 

Diverse. Jakob Schiødt orienterede om den aktuelle covidstatus. I uge 46 var der 13 

elever, der blev testet positive. I uge 47 og i starten af denne uge har der været 

relativt få (4-5 elever) med positiv covidtest. Fra 29. november gælder det, at alle 

elever og ansatte skal vise coronapas.  

Jakob Schiødt orienterede om 1.g elevernes valg af studieretninger. Der har i år været 

lidt færre elever, der har valgt de tre naturvidenskabelige studieretninger. Det kan 

være en corona-relateret effekt, idet de nuværende 1.g elever typisk har haft en del 

mindre timer i naturvidenskab i grundskolen. Der er en tilsvarende stigning i 

Samfundsfag A – matematik A studieretningen. Vi følger udviklingen. 

Niels Hjølund Pedersen orienterede om whistleblowerordning for ansatte. Fra 17. 

december 2021 er det et lovkrav, at alle statslige arbejdspladser har en 

whistleblowerordning for ansatte. Vores ordning følger et paradigme, der er udviklet af 

Danske Gymnasier. Ordningen for ansatte kommer på plads før fristen 17. december 

2021. Fra Børne- og Undervisningsministeriet er vi blevet opfordret til også at lave en 

whistleblowerordning for elever. Da en ordning for elever ikke følger samme juridiske 



 

 
ramme, så kræver den noget afklaring. Vi følger, hvordan Danske Gymnasier forholder 

sig til dette. 

Da vi heldigvis ikke har været ramt af coronarestriktioner i dette efterår, så har NAG 

haft mange sociale aktiviteter fx teater for alle 1.g elever som start på 

studieretningsforløb, musical med ca. 100 deltagende elever, arrangementer i 

forbindelse med kommunalvalg, 3.g studieture, Plan Fadderdag med besøg af HKH 

Kronprinsesse Mary. 

 

Politisk. Den politiske aftale om elevfordelingsmodel er ved at blive omsat til lov. Der er 

tilsyneladende en åbning for, at lodtrækning som princip for valg af elever måske skal 

erstattes af eller suppleres med noget andet (afstand?). På NAG interesserer vi os for, 

at Nordsjællands Grundskole og Gymnasium som privat gymnasium uden for en 

fordelingszone kan optage elever uden, at der er en øvre grænse for antallet. Dette har 

vi bragt videre til Danske Gymnasier, der er hørringsberrettiget.   

Ministeren er kommet med en mindre åbning for at ændre grundforløbet for at undgå 

den sociale udfordring nogle elever oplever ved at skulle starte i nye klasser to gange 

inden for 2 ½ måned. 

Rektormøde. Niels meddelte, at han ved det forestående rektormøde formodentligt 

bliver valgt ind i Danske Gymnasiers bestyrelse.  

 

D. Debat/tema  

Bestyrelsens selvevaluering 

Med udgangspunkt i bilaget gennemførte bestyrelsen en selvevaluering. Først med to 

korte gruppedrøftelser, derefter med en drøftelse i plenum. 

Ved plenumdiskussionen blev følgende drøftet:  

Claus Bentzen nævnte, at i hans gruppe var der enighed om, at møderne forløb godt 

med relevant information. Gruppen hvade også vendt, at det kunne være interessant at 

blive involveret mere i det strategiske arbejde, fx omkring grønnere skole, mere 

samarbejde med lokale virksomheder/institutioner eller lign. Man kunne godt se mere 

på, hvilke kompetencer der er blandt bestyrelsesmedlemmerne og måske udnytte det 

bedre. 

Den anden gruppe sagde, at dette lå fint i tråd med deres diskussion. Det blev 

foreslået, at der kunne være et indslag til debat (der ikke kom fra ledelsen), for at give 

forskellige synsvinkler på skolen. Dermed kan bestyrelsen måske udfordres lidt mere, 

og det kan give lidt mere dynamik i møderne. For at sætte tankeprocesser i gang.  

 

Kasper Tandrup nævnte, at eleverne savner et forum med deltagelse af lærere, elever 

og ledelse. Eleverne har Erled, hvor elevråd og ledelse taler (godt) sammen, men 

eleverne vil også gerne kunne inddrage lærersynspunkter. Derudover kunne elevrådet 

have et fast punkt på bestyrelsesmøderne.  

 

Jens Ive sagde til dette at bestyrelsens deltagelse i arbejdet med skolens strategiplan 

skal være meget tidlidt i forløbet og af en overordnet karakter, da den konkrete 

planlænging kræver konkret viden om skoleverdenen.  

 

Dres Poulen udtrykte et ønske om at få aktiveret de kompetencer, der er i bestyrelsen. 

Det kunne give input, som ikke bliver tænkt til hverdag. 

 

Mia Wagner supplerede, at hvis hun skal være repræsentant for verden udenfor, så er 

det vigtigt at kunne holde det op mod en strategisk retning, så et bestyrelses input 

giver mening for bestyrelsens arbejde. 

  



 

 
Jens Ive sagde til dette, at gymnasieverdenen er en ekstremt rammestyret verden. 

Måske skal medarbejdere oversætte bestyrelsens input til, hvordan det kan omsættes 

og trækkes med ind i rammerne.  

 

Claus Bentzen nævnte, at betyrelsen bliverr orienteret om emner, som bestyrelsen ikke 

kan gøre meget ved idet de netop er en del af en eksternt styrret ramme. Fx 

elevfordeling og grundforløb. Det bestyrelsen kan påvirke, er netop strategi, meget 

tidligt i forløbet.  

 

Jane Sandberg havde sendt en kommentar til bestyrelsens selvevaluering. Hendes 

kommentar går meget i samme retning. Alt går godt, men hun opfatter også 

bestyrelsen som et afrapporteringsorgan. Der er ikke meget strategiarbejde. 

 

Niels Hjølund Petersen rundede af med at sige, at vi samler disse input, og på næste 

møde kommer der en skitse for, hvad vi tager med videre til bestyrelsesarbejdet.  

 

E. Beslutningspunkter 

1.  Strategi for Finansiel Risikostyring for Nærum Gymnasium (bilag, beslutning). Robert 

Knudsen orienterede om baggrunden for dokumentet. Rigsrevisionen har ønsket at 

ensrette måden, hvorpå gymnasier finansierede deres bygninger. Alle gymnasier har 

derfor skullet udarbejdet en strategi efter en stram skabelon udsendt af Børne- og 

Undervisningsministeriet. Nærum Gymnasium opfylder alle krav bortset fra, at vi i 

øjeblikket ikke har en femårsplan for vedligeholdelse. Denne plan vil blive udarbejdet og 

præsenteret for bestyrelsen på et kommende møde. Bestyrelsen godkendte strategien, 

der dermed er trådt i kraft.   

 

2. Det fleksible klasseloft (beslutning) 

Robert Knudsen redegjorde for overholdelsen af det fleksible klasseloft. Vi overholder 

klasseloftet med en klassekvotient på 26,3 elever. Bestyrelsen godkendte klasseloftet. 

 

F. Økonomi  

1. Kvartalsregnskab (bilag, til efterretning). Regnskabet er som forventet, der er et 

forholdsvist stor overskud pr. 30/9, men det skyldes periodeforskydninger. Covid-19 

har givet nogle ekstra udgifter. Det ekstraordinære statstilskud har dækket de ekstra 

udgifter. Der forventes et overskud for året på mellem 500.000-1.000.000 kr.  

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning. 

 

2. Budget 2022 (bilag, beslutning). Grundlaget for budgettet er samme antal klasser og 

forslaget til finanslov for 2022. Der budgetteres med et overskud i 2022 på 328.000 kr. 

I den femårige aktivitetsprognose planlægges der med uændret aktivitet, men det vil 

selvfølgelig afhænge meget af en fremtidig kapacitetsfastsættelse i forbindels med den 

nye elevfordelingsaftale. 

Bestyrelsen godkendte budgettet. 

 

G. Kommende møder 

Ordinære møder: 29. marts 2022 og 2. juni 2022,  

14. september 2022, 28. november 2022 alle 16.30 til 18.30 med efterfølgende let 

spisning 

H. Eventuelt 

 Jens Ive orienterede om, at den nye bestyrelse, der tiltræder ved mødet i juni 2022, vil 

få et nyt medlem udpeget af Rudersdal kommune. Dette medlem vil blive udpeget af SF 

ved kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2021. 

 Niels Hjølund Petersen supplerede med, at der i foråret 2022 vil være en proces, sådan 

at den nye bestyrelse er på plads ved mødet i juni 2022. 


