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Referat af møde i bestyrelsen  

Onsdag den 4. december 2019 kl. 16.30 - 18.30 på  
Københavns åbne Gymnasium 

 

Deltagere: Martin Vinæs Larsen (formand), Christina Matthiesen, Kåre Landgren, 
Rasmus Kjær Slot, Navina Østergaard, Charlotte Keck, Viktor Schreiber Pedersen, 
Mathilde Vinther, Sidsel Buhr Jeppesen, Anne-Birgitte Rasmussen (rektor) samt Noomi 
Kropf Ring (ref.) 
Afbud: Huda Ali Moussa Al-Sayegh, Camilla Hutters (næstformand), 
 
Christine Lippert deltog under punkt 1 
Jesper Voigt Vadskær deltog under punkt 2 

 
 

1. Orientering om arbejdet med fremmedsprog V. CL 
KG har startet projekt ”Glæde ved sprog gennem sproglig opmærksomhed” op 
med midler fra NCFF. Der er generelt en tendens til at eleverne fravælger de 
sproglige studieretninger i gymnasiet. Vi håber at projektet kan være med til at 
vække elevernes interesse for sprog så flere vil vælge sproglige studieretninger. 
Ud over KG deltager fire folkeskoler fra Valby. Lærerne fra KG og 
folkeskolelærerne arbejder sammen i par og har blandt andet besøgt hinandens 
undervisning. Et af fokusområderne er flersproglighedspædagogik, hvor man 
tager udgangspunkt i at værdsætte og bygge ovenpå alle de sproglige kundskaber, 
eleverne har med sig. De foreløbige evalueringer viser, at eleverne er glade for 
projektet. 

 
2. Orientering om data V. JVV 

Jesper er ansat på i administrationen på KG fra i sommer og har bl.a specialiseret 
sig i at trække data ud af Ludus som er vores studieadministrative system. Dagens 
tal viser at vi er blevet bedre til at fastholde vores elever sammenlignet med 
tidligere år. På HF har vi haft lukket for elevoptag efter skolestart hvilket betyder, 
at der er tale om ren fastholdelse. På STX har vi på alle tre årgange oplevet en stor 
tilstrømning efter skolestart og til gengæld, et markant mindre frafald end vi 
tidligere har oplevet. I 1.g har vi i dag flere elever end vi havde da grundforløbet 
sluttede. Selvom der er tale om en lille stigning er det meget positivt, da det ikke 
er noget vi har oplevet tidligere.  
Jesper deltager igen på bestyrelsesmødet i marts med data som grundlag for 
opfølgningsplanen. 
 
Jesper orienterer også om et forsøg vi har startet med vores elever, der har svage 
faglige forudsætninger i dansk. Der kan være hjælp at hente gennem FVU. En 
gruppe af vores elever, på tværs af årgange og STX/HF, er blevet screenet i dansk 
for at se hvordan deres skriftlige færdigheder er. Screeningen viser, at der er et 
stort behov for at opkvalificerer den gruppe af elever. Vi starter et hold op i 
samarbejde med KVUC i marts og tilbyder eleverne ekstra timer i dansk. Vi håber 
de vil tage imod tilbuddet og at vi kan se det påvirker deres skriftlige 
eksamensresultater til sommer.  
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3. Meddelelser fra skolens ledelse til orientering. 
a) Den udsendte lønpolitik blev kommenteret. Det er et krav i den nye 

cheflønsaftale at gymnasiet skal have udarbejdet en lønpolitik for ledelsen hvis 
de på et tidspunkt skal overgå til den. Vi er på nuværende tidspunkt ikke 
interesseret i at ændre vilkårene for ledelsen, men hvis det ændre sig har vi nu 
udarbejdet en overordnet lønpolitik for ledelsen. Denne skal tages op i 
bestyrelsen 1 gang årligt. Der var ikke yderligere kommentarer til 
lønpolitikken for ledelsen, som den nu foreligger. 

b) Resultatlønskontrakten er gjort færdig i fælles forståelse og den er 
underskrevet. 

c) Det lader til at det kommende sportsgymnasium bliver til virkelighed. Der er 
lavet en aftale med Ajax København om at de udvider deres håndboldafdeling 
med en basketballafdeling. På den måde kan vi både tiltrække håndbold- og 
basketballelever. Ajax København stiller desuden bolig til rådighed til de  
elever som bliver optaget på sportsgymnasiet mod elevbetaling. Der er blevet 
oprettet en ikke erhvervsdrivende forening ved navn; AKS Ajax København 
sportsgymnasium som elever der går på den særlige eliteordning skal være 
medlem af. Eleverne skal betale et kontingent på ca. 13.800 kr. til foreningen. 
Penge som blandt andet går til turneringer, klubtøj, halleje mv. Vi optager 
elever fra skoleåret 20/21 på alle tre årgange. Eleverne der bliver optaget, vil 
blive fordelt ud i de almindelige STX-klasser og skal almindeligvis færdiggøre 
gymnasiet på tre år. Der blev gjort opmærksom på at der stadig er stor 
usikkerhed omkring de faktiske økonomiske forhold, men KG har haft juridisk 
assistance til at sikre den lavest mulige risiko omkring dette.   

d) I løbet af december skal 28 elevs-loftet indberettes til UVM. På STX ligger det 
fint på omkring 26. PÅ HF ligger vi lidt over, hvilket skyldes vores rigtig flotte 
fastholdelse. Vi er lige nu ved at undersøge om vi på HF har nogle omgængere, 
som gør at vi alligevel kan få tilskud for dem.  

 
4. Meddelelser fra elevrådet til orientering 

Elever fra elevrådet har sammen med et par lærere, en repræsentant fra ledelsen og 
teknisk afdeling været på besøg hos Marius Pedersen for at undersøge om vi ved at 
skifte leverandør kan få mulighed for at sortere vores affald. Det var et positivt besøg 
og der skulle være god mulighed for via dette firma at kunne sortere bioaffald, pap og 
papir. Rasmus nævner, at der muligvis findes et firma som afhenter papir hos 
virksomheder, genanvender det og levere det tilbage igen. Gruppen arbejder 
undersøger og arbejder videre med projektet. 
 

5. Budget til diskussion 
Alle poster er gennemgået og alt tyder på at vi ender 2019 med et nulresultat. 
Budget 2020 og overslaget for 2021 sigter ligeledes mod et nulresultat. Vores 
indtægter i 2019 er lidt højere end først antaget, hvilket skyldes at vi valgte at 
optage en ekstra HF-klasse i stedet for en 9. STX-klasse. HF-eleverne giver et lidt 
større tilskud. Vi har i år kørt en ny økonomistyring på indkøb af 
undervisningsmidler, hvor faglederen er tættere på. Det har haft en meget gavnlig 
virkning, idet alle de mindre budgetter under undervisning stort set er overholdt.  
Der er forsat lidt usikkerhed om det positive estimat for 2019 holder da vi fortsat 
mangler en udmelding om opgørelse af den nye feriepengeforpligtelse efter de 
nye regler.     

  



Arkiv nr. 1311-2  

 
Vi har endnu ikke fået udmeldt de endelige taxametre for 2020 da der først lige er 
kommet en aftale på plads om den kommende finanslov. Vi har derfor beregnet  
indtægterne på baggrund af de foreløbige og fremskrevet elevtallet på baggrund 
af et gennemsnit fra tidligere år. Vi håber naturligvis at den nye udvikling i 
fastholdelsen vare ved, og det dermed er en lidt forsigtig fremskrivning vi har 
lavet. Vi har i år omlagt vores store variable lån til et fastforrentet lån og vi bør 
overveje om vi skal lave samme øvelse i det kommende år med det sidste lån. 
Renten er i øjeblikket meget lav og det giver en budgetsikkerhed.  
I de kommende budgetter vil afskrivningerne stige da det nye musik- og 
bevægelseshus står færdigt ligesom der er sat ekstra midler af på 
undervisningsmiddel kontoen i 2020 så der kan indkøbes materialer til huset.  
Bestyrelsen takker for orienteringen og godkender det foreløbige budget 2020. 

 
6. Godkendelse af referat fra den 4. september 2019 

Referatet er godkendt og underskrevet. 
 

7. Eventuelt  
Sidsel går på barsel i starten af marts. Der er ansat en barselsvikar som starter 1. 
januar og overlapper Sidsel med to måneder. Det giver naturligvis en øget 
lønudgift, men det er prioriteret da økonomistyringen er så central en post for alle 
tre skoler som er med i fællesskabet. Sidsel regner med at lave regnskabet for 
2019 færdigt samt deltage på bestyrelsesmødet i marts. 
 
 
 
 

   

 

 

 

   

   

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Noomi K. Ring 
  5. december 2019     

  Anette Ingemansen  
(orlov) 

 

Mathilde Vinther Martin Vinæs Larsen 
(Formand) 

Christina Matthiesen 
 

Camilla Hutters 
(næstformand) 

    Charlotte Keck 

     Navina Østergaard    Kåre Landgren  Viktor Schreiber Pedersen 

      Rasmus Kjær Slot
  

Huda A. M. J. Al-Sayegh           Vakant 


