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Referat af møde i bestyrelsen  

Onsdag den 10. juni 2020 kl. 16.30 - 18.00 på  
Københavns åbne Gymnasium 

 

Deltagere: Martin Vinæs Larsen (formand), Camilla Hutters (næstformand), Christina 
Matthiesen, Kåre Landgren, Rasmus Kjær Slot, Flemming Thomasen, Navina Østergaard, 
Viktor Schreiber Pedersen, Mohammad Zain Ayub, Anne-Birgitte Rasmussen (rektor) 
samt Noomi Kropf Ring (ref.) 
Afbud: Huda Ali Moussa Al-Sayegh, Charlotte Keck, Mathilde Vinther 
 
Maya Müller deltog under punkt 1 
Mads Strarup deltog under punkt 2 

 
 

1. Evaluering af årets opfølgningsplan V. MM 
Processen for arbejdet med opfølgningsplanen er, at planen bliver lavet i starten 
af skoleåret i samarbejde med bestyrelsen. I slutningen af skoleåret bliver planen 
evalueret. På baggrund af denne evaluering samt inputs fra bestyrelsen bliver en 
ny opfølgningsplan skabt i begyndelsen af det efterfølgende skoleår.  
Det er første år vi har arbejdet med en opfølgningsplan. Planen har været med til 
at skabe overblik og tydelige rammer for indsatsområderne på KG. Coronaen og 
nedlukningen af KG i en periode samt nødundervisningen har forskubbet en del af 
processerne i opfølgningsplanen.  
Der er blevet lavet en kort selvevaluering til bestyrelsen og en lille indstilling til 
hvert indsatsområde. Bestyrelsen skal frem mod mødet i september overveje 
hvordan der skal arbejdes videre med områderne. 
Bestyrelsen takker for et godt arbejde med opfølgningsplanen og en god 
evaluering. Der er et ønske om, at den kommende plan indeholder et punkt 
omkring AKS da det vil give bestyrelsen en mulighed for at holde hånd i hanke 
med projektet.  

 
2. Lokal forankring – Valgby V. MP 

Valgby er et projekt vi har startet op som skal løbe af stablen i efteråret 2021 med 
kulmination til kommunalvalget den 16. november 2021. Vi er derfor stadig i den 
indledende fase.  
Det er et arrangement som skal tematisere og udvikle det demokratiske 
engagement for unge i Valby. Det bliver primært et samarbejde mellem KG og 
andre lokale uddannelsesinstitutioner og der vil både være fælles arrangementer 
samt arrangementer ude på de enkelte institutioner.  
Bestyrelsen må meget gerne byde ind med deres kompetencer og forbindelser. 
Bestyrelsen synes det lyder som et spændende projekt og glæder sig til at høre 
mere omkring det. Bestyrelsen foreslår at vi allerede nu inddrager nogle elever i 
planlægningsfasen så de også får ejerskab over projektet.  

  



Arkiv nr. 1311-2  

 
3. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

Formandskabet beklager overfor den øvrige bestyrelse, at der har været uklarhed 
omkring Flemmings indtræden i bestyrelsen. På det Coronaramte møde i marts 
skulle bestyrelsen have taget stilling til valget af Flemming. Bestyrelsen udtrykker 
forståelse for den ændrede proces og støtter op om valget af Flemming. 
Velkommen til Flemming som indtræder i bestyrelsen som selvsupplerende 
medlem. Flemming er bestyrelsesformand i Ajax København og træder ind i 
bestyrelsen for at styrke samarbejdet omkring AKS. 
Martin har det seneste år været konstitueret formand for Anette som er udpeget 
af Efterskoleforeningen. Anette har nu valgt at opsige sin stilling i 
Efterskoleforeningen hvorfor hun også træder ud af bestyrelsen på KG.  
Martin fortsætter gerne som formand og Camilla som næstformand hvis 
bestyrelsen bakker op. Der er enighed blandt bestyrelsen om, at Martin vælges 
som formand og Camilla som næstformand.  
Vi skal nu bede Efterskoleforeningen om at udpege en ny repræsentant til os. Vi 
ser gerne, at det denne gang bliver en forstander for en efterskole. Hvis  
bestyrelsen har nogle ideer til hvem det kunne være, kan forslag sendes til Noomi 
på  nr@adm.kg.dk frem til 26. juni.  
 

4. Meddelelser fra skolens ledelse 
a) Status i forhold til AKS er, at vi får lige omkring 50 nye elever der starter efter 

sommerferien. Omkring de 30 er 1.g elever og de resterende fordeler sig på HF 
og i fortsætterklasser. Det er flere elever end vi havde turde håbe på så vi er 
godt tilfredse. Omkring 18 elever skal bo på kollegium hvor også to af 
trænerne vil bo og holde opsyn. De AKS elever som starter i 1.g vil blive fordelt 
i to grundforløbsklasser sammen med elever som ikke har en særlig 
idrætsprofil. Den ene klasse vil være naturvidenskabelig orienteret mens den 
anden er samfundsvidenskabelig orienteret.  

b) Efter sommerferien starter vi ti grundforløbsklasser op på STX og fire HF-
klasser. Eleverne er blevet fordelt i klasserne udfra deres svar på det 
spørgeskema vi har udsendt. Eleverne fordeler sig således: 
2 klasser med musikalsk/kreativ interesse 
1 klasse med sproglig interesse 
2 klasser med naturvidenskabelig interesse 
5 klasser med samfundsvidenskabelig interesse 

c) Overordnet set ser afrapporteringen pr.30/4-20 fornuftig ud. Vi har været 
bedre til at fastholde vores elever end hvad vi havde turde håbe på, hvilket 
betyder at vores indtægter er lidt højere end budgetteret. Udgifterne ligger 
generelt på niveau for året. Dog vil vi opleve en lille forskydning grundet 
Corona og nedlukningen.  
Estimatet for resten af året er, at vores øget fastholdelse fortsat vil give et øget 
taxameter. Vi har i dette skoleår haft en overskridelse på klasseloftet på fem 
elever hvilket betyder, at vi skal betale taxameter tilbage. Vores kemilokaler 
skal renoveres i efteråret og det vil blive lidt dyrere end først antaget. Vi 
forventer dog alt i alt at budgettet for året holder. 
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5. Diskussion af ekspertgruppens rapport vedr. fremtidig fordeling af elever 

Ekspertgruppens formål har været at foreslå modeller, der kan modvirke 
udfordringer forbundet med koncentration af elever med udenlandsk herkomst 
og udkantsproblematikker. De er kommet med fire modeller; Distriktmodellen, 
klyngemodellen, lokale elevfordelingsregler, frit skolevalg. 
Ekspertgruppen anbefaler klyngemodellen hvor de 25 % med det laveste 
gennemsnit fordeles først og derefter de resterende 75 % ud fra ønsker.  
For KG vil det på HF betyde, at vi kommer i klynge med Tårnby Gymnasium, HF 
og VUC-Amager og KVUC. På STX kommer vi i klynge med Gefion, Frederiksberg, 
Rysensteen og Sankt Annæ. 
Vi har ikke mulighed for at påvirke den endelige beslutning, men de forskellige 
modeller diskuteres stadig. Der vil med stor sandsynlighed være en model klar til 
elevoptaget i 2022. Der er bred enighed i bestyrelsen om, at det er godt at der 
gøres noget ved elevfordelingen og det bliver spændende at følge.    
 

6. Lånomlægning 
Vi omlagde sidste år vores ene variable lån til et fastforrentet lån. Bestyrelsen 
besluttede i den forbindelse at afvente renten og tage beslutningen om 
omlægningen af det sidste variable lån senere. Nu mener vi, at en lånomlægning 
af det sidste variable lån er attraktivt for KG. Vi vil gerne gøre det inden renten 
igen begynder at stige og samtidig står vi overfor at skulle indbetale den 
indefrosne feriepengeforpligtigelse i løbet af næste kalenderår. 
Bestyrelsen beslutter at opsige det variable lån. På næstkommende 
bestyrelsesmøde i september skal bestyrelsen beslutte hvilket lån der i stedet 
skal optages pr. 1/10-2020.  

 
7. Orientering om KG under Corona 

Da KG lukkede ned, overgik skemaet til virtuel undervisning. Vi fandt hurtigt ud 
af, at det var meget for både lærere og elever at skulle omstille sig til fire 
forskellige moduler/klasser på en dag. Vi ændrede derfor skemaet så der i stedet 
kun lå to begivenheder i skemaet om dagen. Det har skabt mere ro for både 
lærere og elever.  
Da vi var omkring en måned inde i nedlukningen, udsendte vi et evaluerende 
spørgeskema til eleverne. Tilbagemeldingerne på dette har været, at vi kan se at 
vi har omkring 1/3 del af vores elever som angiver, at de i løbet af dagen har haft 
svært ved at finde arbejdsro derhjemme. Lærerne har heldigvis også meldt 
tilbage om elever som er blomstret op under de virtuelle rammer.  
Da vi åbnede op igen for fysisk undervisning, var det med forskudte mødetider og 
i starten med to klasselokaler til alle klasser. Vi valgte at fastholde Corona 
skemaet med kun to daglige begivenheder for at mindske lokale- og lærerskift. 
Både arbejdsmiljøgruppen og samarbejdsudvalget har været inddraget i 
processen omkring genåbningen.  
Der har under hele perioden været i alt fem elever, som har været smittet med 
Corona og ingen lærere.  
Bestyrelsen roser for, at der er blevet handlet hurtigt, lavet undersøgelse, 
opfølgning og evaluering.  
 

8. Input til næste års resultatlønskontrakt  
Arbejdet med næste års resultatkontrakt skal så småt til at gå i gang. Vi håber, at 
de flerårige indsatser kan fortsætte. Bestyrelsen må meget gerne komme med 
input til formandskabet om indholdet frem mod mødet i september. 
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9. Meddelelser fra elevrådet 

Der har endnu ikke været afholdt et møde efter undervisningen er genoptaget på 
KG. Victor videregiver dog en generel fornemmelse blandt eleverne om, at der har 
været stor tilfredshed med skolens måde at håndtere Corona på. Det var rart, at 
der blev handlet hurtigt og skemaet blev ændret til to virtuelle fag om dagen i 
stedet for det traditionelle skema. 
 

10. Mødedatoer i det kommende skoleår 
Onsdag d. 2. september 2020 – kl.16.30  
Emner: Resultatkontrakt, ny opfølgningsplan, Anne-Birgittes løn, optag af lån, 
kommende temaer som kan drøftes på bestyrelsens møder. 
 
Onsdag d.9. december 2020 – kl.16.30  
Emner: Økonomisk estimat 

 
11. Referat fra den 4. december 2019 til underskrift 

Referatet er underskrevet. 
 

12. Eventuelt  
Rasmus orienterer om, at generalforsamlingen i Mellemfolkeligt Samvirke er 
udskudt grundet Corona. Han genopstiller ikke til bestyrelsen i MS, men vil gerne 
fortsætte i bestyrelsen på KG hvis MS fortsat ønsker at udpege ham. Det får vi en 
afklaring på når generalforsamlingen har været afholdt. 
Den øvrige bestyrelse takker for orienteringen og håber, at Rasmus fortsat kan 
udpeges for MS. 
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/Noomi K. Ring 
  12. juni 2020     

  Martin Vinæs Larsen 
(Formand) 

 

Camilla Hutters 
(næstformand) 

 

Mathilde Vinther 
 

Christina Matthiesen 
 

Flemming Thomsen     Charlotte Keck 

     Navina Østergaard    Kåre Landgren  Viktor Schreiber Pedersen 

      Rasmus Kjær Slot
  

Huda A. M. J. Al-Sayegh           Anette Ingemansen 
(orlov) 


