
Bestyrelsesmøde den 6. december 2011 kl. 18.00-20.00 
Referent LD 
 

Fraværende: Anne, Malene, Susanne og Thomas 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat af 26. 
september 2011 

Referat godkendt. 

3. Kapacitetsfastsættelse  Udvidelse af stx til 8 klasser. Hf 
fortsat 4 klasser. Vedtaget. 
 

4. Orientering det fleksible loft på 28 
elever. 

Ændring af stx til 8 og hf til 4 efter at 
der skal være 28 i hver klasse. Det 
giver en årlig merudgift til 2 mill. 
 
Dette kan også komme til at give 
pladsproblemer. 
 
Senest nyt er, at MBU’s ”Ministeriet 
for Børn og Uddannelse” 
beregningsgrundlag er forkert. Vi 
afventer de nye beregninger 
 

5. Skolens økonomi – 
Budgetopfølgning 2011(Til 
godkendelse) 
Budget 2012(Til godkendelse) 
 

Økonomiopfølgning for november 
2011 er taget til efterretning. 
 
Foreløbigt budget 2012 taget til 
efterretning efter det foreløbige 
taxameter og med manglende 
afklaring af fortolkningen og 
fastsættelse af tælledagen ift. det 
fleksible loft på 28 elever. Et 
ekstraordinært møde i bestyrelsen 
ultimo januar skal behandle et nyt 
budget 2012.   
 
Rektors resultatlønskontrakt 2011/12 
justeres om nødvendigt ift. det 
fleksible loft. 
Bestyrelsesmøde i januar, hvor 
budget 2012 med nye forudsætninger  
tages op. 
 



6. Meddelelser fra formand og rektor. En af vores lærere er død efter 
længere tids sygdom. En anden er 
længerevarende syg og en tredje er 
stoppet. Derfor har vi ansat et antal 
nye lærere, som vikarer. 
 
Lærerne er inde i en travl periode, så 
vi er opmærksomme på hinanden. 
Vi har haft en del internetsnyd. Vi gør 
det tydeligt for eleverne, hvad det 
medfører at snyde. Der bruges en del 
tid på at ordensreglerne overholdes.  
 
Pt. er der 570 stx og 228 HF elever. 5 
elever er indstillet til Akademiet for 
Talentfulde Unge. 
 
Vi har haft en del mediedækning bl.a 
har der været om tale af vores 
morgenmadsordning både i Politiken 
og i Tv2-nyhederne, og Mia Bentsen 
2u været i ”Godmorgen Danmark.” 
 
Den 2. marts fælles arrangement for 
eleverne - ”Bogstavdag” – dvs. 
studieretningsklasserne (f.eks. 1a,2a 
& 3a) laver arrangement sammen for 
at skabe sammenhold på tværs af 
årgangene. 
 
Ny studieretning: Geovidenskab: 
Beslutning om evt. udbud udskydes til 
næste skoleår, hvor det samlede 
studieretningsudbud kan diskuteres. 
 

7. Brain storming om overordnede 
temaer for bestyrelsesseminar. 
 

Opfølgning fra Bruxellesturen kan 
bruges i bestyrelsen.   
Den 6. juni 2012 vil der blive et 
bestyrelsesseminar efterfulgt af et 
bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen kunne godt tænke sig at 
høre medarbejderne om, hvad 



bestyrelsen efter deres mening kunne 
sætte fokus på i forbindelse med 
bestyrelsesseminaret.  
 
Blandt andet blev inddragelsen af 
lokalsamfundet nævnt, og det blev 
foreslået at oprette et register over 
mulige samarbejdspartnere. Også 
muligheden for aktiv inddragelse af 
forældrekredsen blev nævnt. 
 

9. Eventuelt. Københavns borgmester og 
ministeren er orienteret om 
optagelseskriterierne, hvor visse 
gymnasier modtager 
”fedterøvsbreve”. 
 
Det har vist sig at der er meget stort 
behov for den nye psykologordning, 
og den vil derfor blive udbygget. 
 

 
Næste møde: Ekstraordinært bestyrelsesmøde d.   januar 2012. 
 
 


