
Bestyrelsesmøde den 4. april 2022 kl. 18.00-20.00 
Referent LD 
 
Fraværende: Leif Petersen,  

0. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

1. Godkendelse af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde. (BILAG 1) 
Godkendt 

2. Meddelelser fra formand og rektor blandt 

andet om  

a. Årets søgetal i de almene gymnasier 
b. Orientering om arbejdet med 

udviklingsplanen 

c. Tik-tok sagen  
d. Frokostordning 
e. PLOV 
Bilag 2, 3 & 4 

Rektor gennemgik og uddybede 
informationerne. 
I år er det samlede søgetal i hovedstaden 
på STX stigende med ca. 400 elever, 
hvilket betyder at flere skoler må tage en 
ekstra klasse. Vi har tilbudt ministeren at 
tage 1-2 idrætsklasser – dvs. den særlige 
lokale studieretning, men det kan man ikke 
rent teknisk. 
Rektors gennemgang af udviklingsplanen. 
Det ønskes at talentpleje bliver udvidet 
med flere hold/timer. 
Nyt navn til skolen blev diskuteret, men 
der var ingen klar konklusion. 

3. Årsrapport og protokollat til 

godkendelse. BILAG 5+6 Fremlæggelse 

ved revisor Christian Dahlstrøm  

Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte 
gennemgik årsrapport og protokollat, der 
efterfølgende blev godkendt. 
Resultatet er jo for første gang i flere år et 
lille overskud. 
Rektor bad bestyrelsen nikke til et 
underskud i det kommende år, fordi vi skal 
bruge mange penge på konsulenter, PR 
og meget andet i forbindelse med vores 
genstart.  
Likviditeten fejler ikke noget. Vi laver 
fortsat likviditetsbudgetter selvom, der for 
første gang nogensinde står ca. 40 mio på 
bankbogen 

4. Indsats til forbedring af det psykiske 
arbejdsmiljø 

Ny arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Ea 
Ankergren.  
MIO – en arbejdsgruppe under MIO - skal 
fremover arbejde mere synligt med det 
psykiske arbejdsmiljø. Dvs. 6 
punktsprogrammet + begrebet psykologisk 
tryghed. Inspiration fra Rigshospitalets 
arbejde med samme begreb.  

5. Det fremtidige samarbejde mellem 
gymnasierne BILAG 7 

Regionens fordelingsudvalg 
omstruktureres, men samarbejdes 
bevares. 

6. Eventuelt Tove takkede Thomas, Charlotte og Carl 
for deres tid i bestyrelsen. Martin 
Kaihøj,blev budt velkommen, som  ny 
medarbejderrepræsentant. 

 


