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Referat af møde i bestyrelsen  

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 16.30 - 18.00  
Københavns åbne Gymnasium 

 

Deltagere: Martin Vinæs Larsen (formand), Kåre Landgren, Rasmus Ladegaard Slot, 
Christina Matthiesen, Navina Østergaard, Charlotte Keck, Mette Hjort-Madsen, Flemming 
Thomsen, Emmeline Brackman Christoffersen, Sidsel Buhr Jeppesen, Anne-Birgitte 
Rasmussen (rektor) samt Ida Krogager Noes (ref.) 
Afbud: Camilla Hutters, Mathilde Vinther, Viktor Schreiber Pedersen 
 
Maya Müller (vicerektor) deltog under punkt 1 og 2. Mads Strarup (vicerektor) deltog 
under punkt 3. 
 
Mødet blev afholdt fysisk på KG med efterfølgende middag på restaurant Je t’aime. 
 

1. Evaluering af opfølgningsplan v. Maya Müller 
 
Maya Müller fremlagde selvevalueringen for bestyrelsen og understregede, at 
mange indsatser bærer præg af forandringer grundet Covid-19. 
Nedbringelse af frafald: normale indsatser for fastholdelse har været udfordrede 
af hybridundervisning, hjemsendelser osv, så det har været nødvendigt at tænke 
nyt. Der har været afholdt ugentlige KT moduler i klasserne siden jul, hvor 
klasselæreren har haft fokus på trivsel. Der skal fortsat arbejdes på at tydeliggøre 
klasselærerfunktionen, og KT moduler vil blive prioriteret fremadrettet, også på 
den anden side af Covid-19. Derudover har de sociale medier været brugt i større 
stil end normalt (virtuelle morgensamlinger, stafetter osv.) Der har været et fald i 
frafaldet siden 17/18, og det vil blive spændende at følge udviklingen.   
Skriftlige karakterer: den socioøkonomiske reference mangler for 2020. Der har 
været en fremgang med undtagelse af matematik årskarakterer. Lektiecaféen har 
været opprioriteret i år, men har grundet Covid-19 været virtuel det sidste halve 
år. Der arbejdes fortsat med at forbedre karakterer i de tre fag dansk, matematik 
og samfundsfag. Der er ansat en ekstra matematikvejleder. 
Styrkelse af læringsmiljø: der vil blive arbejdet videre med 
undervisningsevalueringerne sammen med elevkaptajner. 
Lokal forankring: der skal arbejdes videre på at styrke det lokale samarbejde i det 
kommende skoleår og videreudvikle brobygningsformatet. Derudover skal der 
arbejdes på at udvide forståelsen af det lokale til at omfatte Vesterbro og 
Hvidovre. 
Arbejdsmiljø: Arbejdet med APV vil blive fremlagt på et af de næstkommende 
møder. Covid-19 har fyldt meget, men generelt ser APV’en bedre ud end for 3 år 
siden.  
Effektivisering i adm: Covid-19 samt systemovergang har fyldt meget i 
administrationen. 
Bæredygtighed på KG: KG har netop modtaget 25.000 kr til projekt Valgbi. 
 
Flemming Thomsen udtrykte et ønske om at følge AKS elevers udvikling i 
karakterer i forhold til resten af KG. 
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2. ETU v. Maya Müller 
 
Maya Müller informerede bestyrelsen om, at der vil blive arbejdet videre med de tre 

fokusområder fra elevtrivselsundersøgelsen: 

1) Skabe bedre kendskab til muligheder for støtte og vejledning. En indsats vil blive 

iværksat for løbende at minde elever på 1. årgang om mulighederne 

2) Fokus på feedback. Der vil blive afholdt flere korterevarende workshops for elever og 

lærere 

3) Forventningspres. Der vil bl.a. blive afholdt en projektuge samt nogle pædagogiske 

eftermiddage med dette i fokus. 

 

Martin foreslog at overveje stofforbrug i forventningspres-temaet. Maya vil tage forslaget 

med til tovholdergruppe.  

 
 

3. Lokal forankring - Valgby v. Mads Strarup 
 
Mads Strarup orienterede bestyrelsen om, at der på KG i efteråret vil blive afholdt 
et projekt om demokratisk dannelse. Projektet omfatter alle 2g klasser og 2hf 
klasser fra august/september samt alle 1g klasser med SA A fra 1. november. 
Derudover vil der blive en essay konkurrence for alle klasser/elever, der har lyst 
til at deltage.  
Der vil være projektafslutning 12/11 med forskellige typer valghandlinger, og der 
vil blive afholdt valgarrangement i Spinderiet 13/11. Projektet afholdes i 
samarbejde med lokale folkeskoler og andre lokale spillere med fondsstøtte fra 
Valby Lokaludvalg.  
 
Martin udtrykte ønske om at læse essays fra essay konkurrencen. 
 

 
4. Meddelelser fra skolens ledelse  

 
Anne-Birgitte orienterede bestyrelsen om følgende: 
1. Tidligere elev, Pernille Rosenkrantz-Theil, kommer til årets translokation på 

KG 
2. Nyansættelser: 7 nyansættelser og 6 årsvikarer er blevet ansat. Begrundelsen for 

nyansættelser er: 7 barsler, 1 ekstra klasse, bedre økonomi pga større klasser – 

bedre fastholdelse, mere udviklingstid i faggrupperne samt mere forberedelsestid til 

lærere.  

Vi har modtaget mere end 550 ansøgninger, hvilket er en stigning i forhold til 
tidligere. Der synes at være sket en positiv ændring i historien om KG, som 
også kunne mærkes ved ansættelsessamtalerne. Et par stykker har 
pædagogikum i forvejen og en af de nyansatte er matematikvejleder. 

3. Corona: der er blevet testet 2 gange om ugen siden 1.maj, og der er dags dato ikke 

fundet et positivt testresultat på KG. Det er uklart for os, om økonomitilskuddet 

dækker de reelle udgifter. 5 lærere har været smittet med Covid-19 i efteråret og 

indtil nu, og den ene har anmeldt det (og fået det anerkendt) som arbejdsskade. 
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4. AKS er vokset hurtigere end forudset – vi har på KG til næste år 41 fortsættere og 60 

nye. Der er lidt udfordringer omkring træningstider til basket, som ikke er faldet på plads 

endnu. Derudover er der kommet et dameligahold i basket ind under AKS, AKS-Falcon, 

hvilket er meget glædeligt.  

5. De nye klasser: det ser godt ud med nye ansøgninger – lige nu har vi kun 17 henviste 

ansøgere mod 54 sidste år. I alt er der 319 STX ansøgere, hvoraf nogle skal til 

optagelsesprøve. De henviste ansøgere har været inviteret til et arrangement i maj. Der 

bliver 3 nye 1hf klasser, som er fyldt op med egne ansøgere og 10 STX klasser. Måske 

bliver der for mange i klasserne, men klasserne er gjort mindre (32 per klasse). 1g elever 

tælles og indberettes i november på den 60. undervisningsdag. Rasmus foreslog at 

bestyrelsen, på baggrund af den større mængde ansøgninger, på et tidspunkt drøfter, hvor 

mange elever og/eller klasser vi ønsker at have på skolen. AR orienterede bestyrelsen om, 

at det pt undersøges, om der kan søges penge udefra til opgradering af hal – bl.a. med 

henblik på AKS træningsfaciliteter.  

6. KG frem mod 2025 er vores handleplan lavet i dialog med lærergruppen – uddelt til 

bestyrelsen og fremsendt som bilag. 

7. Rapportering per 30/4 ved Sidsel Buhr Jeppesen: det ser fint ud hele vejen rundt. 

Indtægter ligger fint - taxametertaksten er steget lidt og vi har flere elever på skolen. Vi 

har fået 1,5 mio mere alene på taxameter. Derudover har vi fået en række tilskud i 

forbindelse med rengøring, Covid-19 mm. I forhold til omkostninger: AKS omkostninger 

ligger højere end vi regnede med, men der er også flere AKS elever end forventet. 

Derudover er der brugt en del flere midler på bl.a. porto, da der er sendt hilsner ud til 

både elever og lærere under Covid-19 nedlukningen. Vi lægger løbende planer for at få 

brugt pengene bedst muligt, så vi ikke kommer ud med for godt et resultat. Rasmus 

spurgte til, om der var overvejelser omkring at udvide forberedelsesfaktoren i 

bestræbelsen på at holde et nulsumsresultat. Anne-Birgitte orienterede bestyrelsen om, at 

der allerede er indtænkt mere forberedelsestid til lærerne næste skoleår, hvor det 

gennemsnitlige antal moduler per underviser er ca. 8% mindre. 

 
5. Finansiel strategi v. Sidsel Buhr Jeppesen 

Sidsel Buhr Jeppesen gennemgik politikken for finansiel styring for bestyrelsen. 
Herunder informerede hun bestyrelsen om, at der er en række krav til prognoser 
mm, som der ikke har været tid til at få gennemgået endnu. Eftersom vi ikke har 
haft et fast elevtal, har vi ikke syntes, det gav mening at udarbejde prognose. 
Prognose vil blive udarbejdet, når der skal laves budget næste gang. Formålet med 
den finansielle strategi er, at der skal være nogle rammer for, hvordan bestyrelsen 
overvåger økonomien. Vi lægger op til, at den finansielle strategi vil blive 
gennemgået hvert år på mødet i 4. kvartal.  
Den finansielle strategi blev vedtaget på mødet. 

 
 

6. Resultatkontrakt 
Resultatkontrakten vil blive behandlet på septembermødet med de input, Maya 
har præsenteret fra opfølgningsplanen under punkt 1.  
Som tidligere drøftet i bestyrelsen, sker der nogle ryk i omverdenens syn på KG, 
og Anne-Birgitte nævnte, at det vil være spændende at arbejde videre med de nye 
forventninger, der måtte opstå på den baggrund. Anne-Birgitte foreslår at starte 
med lærerne, og dernæst kan der afholdes internat med den nye bestyrelse. 
Charlotte Keck nævnte, at det vil blive spændende at se, om forandringen kommer 
til at betyde oprettelse af en sproglig studieretning.   
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KG er allerede god til at løfte unge fra uddannelsesfremmede baggrunde, men det 
vil muligvis blive nødvendigt med et bredere perspektiv på elevgruppen. Det vil 
være spændende sammen at undersøge, hvordan vi bedst kan håndtere 
forandringen.  
Bestyrelsen ønsker, at punktet indgår i resultatkontrakten. 
 
 
 

7. Meddelelser fra elevrådet v. Emmeline Brackman Christoffersen 
 
Emmeline orienterede om, at der grundet Covid-19 ikke har været meget aktivitet 
i elevrådet, hvilket er en national tendens. Der er brug for at få kick-startet 
elevrådet, og derfor kommer den nye forkvinde for Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning i næste uge for at hjælpe elevrådet i gang igen. Anne-Birgitte 
foreslog, at der evt. kan bruges penge på en tur for elevrådet i løbet af efteråret. 
 

8. Mødedatoer i det kommende skoleår 
 
Det blev besluttet, at mødedatoer i det kommende skoleår er som følger: 
 
8/9-2021 
15/12-2021 
16/3-2022 
8/6-2022 
 

9. Referater til underskrift fra møder i sept./dec. 2020 samt marts 2021 
 
Referater af 2/9-2021, 9/12-2021 og 17/3-2021 blev underskrevet af bestyrelsen 
sammen med den finansielle strategi. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke var til 
stede, vil få tilsendt de underskrevne referater på mail til godkendelse. 

 
10.  Eventuelt 

 
Der blev spurgt til efteruddannelse i forhold til klasselederfunktion. Anne-Birgitte 
nævnte, at det har været drøftet med lærerne, og det er i øjeblikket faggruppelederne, 
der er i fokus i forhold til efteruddannelse. Der er ved at blive udviklet et skriv om 
klasselærerfunktion, som forventes klar inden sommerferien.  




