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Referat af møde i bestyrelsen  

Onsdag den 17. marts 2021 kl. 16.30 - 18.30  
Københavns åbne Gymnasium 

 

Deltagere: Martin Vinæs Larsen (formand), Camilla Hutters (næstformand), Kåre 
Landgren, Rasmus Ladegaard Slot, Christina Matthiesen, Mathilde Vinther, Navina 
Østergaard, Charlotte Keck, Mette Hjort-Madsen, Emmeline Brackman Christoffersen, 
Sidsel Buhr Jeppesen, Anne-Birgitte Rasmussen (rektor) samt Ida Krogager Noes (ref.) 
Afbud: Flemming Thomsen, Viktor Schreiber Pedersen 
 
Rie Petersen og Simon Bach Nielsen fra Beierholm revision deltog under punkt 1. 
Maya Müller (vicerektor) samt Trine Rølle (elevcoach) deltog under punkt 3 og 4 
sammen med to KG elever, Sahar Ahmad og Victor Gefeldt. 
 
Mødet blev afholdt virtuelt i overensstemmelse med gældende covid-19 restriktioner.  
 

1. Årsrapport og revisionsprotokollat for 2020 til godkendelse og 
underskrivelse v. revisor Simon Bach Nielsen og Rie Petersen, Beierholm 
revision 
 
Rie Petersen og Simon Bach Nielsen præsenterede revisionskonklusionen. 

Ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Revisionskonklusionen har væsentlige bemærkninger i forhold til brud på datasikkerhed. Der 

har været anmeldt 3 sager til datatilsynet, hvor datatilsynet har rettet alvorlig kritik. 

Revisionen vil følge op på det næste år. 

Hovedtal: det har været et rigtig godt år. Antal af årselever har udviklet sig positivt. Nøgletal 

ser fornuftige ud. Omkostninger til bygningsdrift stiger i forhold til året før. Alt i alt et flot 

resultat.  

Alle institutioner skal have finansiel strategi vedtaget senest sommer 2021. Bekendtgørelsen 

mangler dog fortsat. 

Navina Østergaard spurgte til forklaring på stigning i bygningsdrift. Sidsel Buhr Jeppesen 

forklarede, at der blandt andet er blevet skiftet alarmanlæg, og der har været mere 

reparationsarbejde. Bestyrelsen spurgte til en uddybning af datatilsynets alvorlige kritik. 

Anne-Birgitte forklarede, at det drejer sig om 3 bærbare computere, der er bortkommet, som 

desværre endnu ikke var blevet krypteret. En proces var ellers sat i gang for at kryptere alle 

bærbare computere på KG, men netop disse 3 computere lå sidst i rækkefølgen. Der er dog 

ingen rapport om, at data er blevet misbrugt, men potentielt kan data fra disse bærbare være 

blevet videregivet. Rasmus Ladegaard Slot nævnte, at han forud for mødet havde bedt 
om en uddybning af dette, og at han på den baggrund føler sig betrygget i forhold til 
datasikkerhed. Han understregede dog, at bestyrelsen gerne en anden gang vil 
orienteres om sådanne sager om databrud, så snart de opstår.  
Camilla Hutters spurgte, om der var noget nyt i forhold til tilsyn om parallelsamfund. Anne-

Birgitte havde ikke hørt mere til sagen, men vil underrette bestyrelsen, så snart der er nyt.  

Sidsel Buhr Jeppesen bad om bestyrelsens godkendelse til at indberette regnskab elektronisk. 

Bestyrelsen godkender. 

 

 
 

 



Arkiv nr. 1311-2  

 
2. Orientering om søgetal til KG og om testning mm ved åbning ved Anne-Birgitte 

Rasmussen 
 
Anne-Birgitte orienterede om en stor fremgang i søgetal. Der var i år 224 1. 

prioritetsansøgere til STX per 1. marts, hvilket er virkelig glædeligt. Ud af disse er 48 

ansøgere til AKS. Sidste år var der 25 ansøgere til AKS STX. I år var der 106 1. 

prioritetsansøgere til HF per 1. marts, og ud af disse er 19 AKS ansøgere. Der var 8 AKS 

ansøgere til HF sidste år. I år skal KG kun optage 3 HF klasser. Generelt er der et fald i 

ansøgninger i centrum. Ansøgerne til KG er i høj grad lokalt forankrede. Mette spurgte, om 

der i år er nok ansøgere til at stille med et pige baskethold. Anne-Birgitte forklarede, at pige 

basket stadig er mindst, men at der skulle kunne blive til et lille hold. Camilla Hutters 

nævnte, at det lader til, at historien om KG er blevet vendt, hvilket er rigtig glædeligt.  

Anne-Birgitte fortalte, at genåbningen af KG startede 15/3 med en udendørs dag om ugen til 

alle klasser. Genåbning efter påske kender vi endnu ikke detaljerne omkring, men det vides, 

at vi skal tilbyde selvtests på skolen 2 gange om ugen. I den forbindelse skal vi finde nogle 

vejledere – GL skal finde ud af, om det kan være lærere. Det er en stor glæde at have 

eleverne tilbage. De er mødt talstærkt op.  

 
 

3. KG under nedlukningen Covid-19, med særligt fokus på de udsatte unge og 
overvejelser om trivselstiltag når vi åbner v. Maya Müller og Trine Rølle 
 
Maya fortalte, at der ved juletid blev skabt en struktur, hvor klasselæreren 
rykkede tættere på eleverne. Der er blevet lagt trivselsmoduler i alle 
klasseskemaer hver uge siden nedlukningen, og alle klasser har haft et par 
elevkaptajner som sammen med klasselæreren har stået for at have klassens 
trivsel i fokus. Nogle elever har haft det svært og har været inde på KG til 
nødundervisning. I starten var der ikke så mange, men efterhånden som 
nedlukningen varede ved, er der kommet mere pres på pladserne. Nogle af de 
allermest sårbare elever er ikke kommet, og det har ikke været muligt at komme i 
kontakt med dem. Trine Rølle uddybede, at der har været ca. 40 pladser til 
nødundervisning, og der har generelt her i den sidste del af nedlukningen været 
fyldt op. Eleverne har udtrykt, at det har været meget hjælpsomt. Sahar fra 2z er 
en af de elever, som har benyttet sig af nødundervisning, og hun fortæller, at det 
har været dejligt at kunne tage ud på KG og bare se nogle andre mennesker, 
selvom det skal ske på afstand. Det var dejligt at føle, at man ikke var alene om at 
være i en lidt svær situation. Victor fra 3d nævnte, at han havde store problemer 
med motivation og det sociale, og at nødundervisning har gjort en kæmpe forskel, 
da det skaber lidt struktur i hverdagen. Skole og privatliv bliver adskilt på en 
anden måde. Mette Hjort-Madsen spurgte ind til, om der har været pladser til alle, 
der har henvendt sig. Trine Rølle forklarede, at det er gået lidt på skift, og at dem 
som har haft allermest brug for det har haft mulighed for en plads. Ordningen med 
en enkelt udeundervisningsdag frem til påske er en stille og rolig måde at åbne op 
på. Flere af eleverne udtrykker nervøsitet over at skulle tilbage.   
Maya nævnte, at der er en særlig pulje fra Ministeriet til elvtrivsel, hvor en del af 
det er et mindre beløb til elevråd over hele landet, og en anden del af det omfatter 
midler, der kører over længere tid. Vi ved ikke, hvor meget vi får tildelt, og hvad 
der kan lade sig gøre på corona-forsvarlig vis, men vi ønsker at bruge midlerne til 
arbejde med KG fællesskab, og gerne på tværs af klasser, hvis der bliver mulighed 
for det.  
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4. Elevtrivselsundersøgelsen på KG v. Maya Müller og Trine Rølle 
Maya gennemgik det eftersendte bilag om elevtrivselsundersøgelsen. Data blev 
indsamlet i december, og i januar blev data tilgængelige for ledelsen. Der arbejdes 
med elevernes trivsel i 2 spor: 1. Trivselsrapporter deles med klasselærere 2. 
Tovholdergruppe arbejder med det samlede resultat. Det overordnede resultat 
afviger ikke så meget fra sidste år, hvilket kan synes besynderligt, da der har 
været corona-nedlukning. Dog skal man huske på, at data blev indsamlet i 
december, inden nedlukningen for alvor ramte. Tovholdergruppen har 3 forslag at 
arbejde videre ud fra: 1. mere kendskab til støtte og vejledningstilbud på KG 2. (?) 
3. fokus på pres og bekymringer (projektuge blandt andet). Tovholdergruppe vil 
præsentere en handleplan i juni måned. Sahar, Victor og Emmeline nævnte alle, at 
der er problemer med motivation og præstationspres, og det er dejligt, at skolen 
vil arbejde med dette. Maya nævnte, at karakterfri klasser måske kan være en vej 
at gå, og ledelsen vil overveje, hvor meget karakterer skal fylde. KG arbejder 
allerede med feed-back kultur, og dette vil der blive arbejdet videre med. Martin 
nævner, at det er godt at prøve noget forskelligt af, men det er også vigtigt ikke at 
få et ensidigt fokus på karakterer, da elevtrivsel er en kompleks størrelse.    
 

 
5. Godkendelse af investeringsrammer v. Sidsel Buhr Jeppesen 

Investeringsrammer skal indberettes 2 gange årligt til ministeriet. For en god 
ordens skyld skal bestyrelsen godkende. Bestyrelsen godkender, at 
investeringsrammer indberettes.  
 

6. Meddelelser fra elevrådet v. Emmeline Brackman Christoffersen 
Emmeline fortalte, at elevrådet sætter pris på, at elever er blevet set af både 
lærere og ledelse under corona nedlukningen. Derudover er elevrådet rigtig glad 
for, at der er kommet en mere positiv historie om KG. Emmeline fortalte, at hun 
selv for 3 år siden var rigtig ked af at finde ud af, at hun havde fået plads på KG, 
men nu kunne hun ikke forestille sig at gå et andet sted. Anne-Birgitte og Martin 
takkede elevrådet for deres aktivitet på sociale medier, som er med til at ændre 
historien om KG og sikre stor sammenhængskraft.  

 
7. Referater til godkendelse og underskrift 

Dette møde er afholdt virtuelt ligesom sidste møde 9/12-2020, og derfor skal referater 
af 2/9-2020 og 9/12-2020 underskrives ved næste møde, som forhåbentlig kan 
afholdes fysisk. Bestyrelsen godkender referaterne. 
 

8. Engangsvederlag til Rektor v. Martin Vinæs Larsen 
Martin indstiller til, at Anne-Birgitte tildeles et engangsvederlag på 50.000 kr. for 
det store arbejde under Covid-19, opstart af AKS og en fremgang i ansøgningstal. 
Bestyrelsen godkender. Camilla Hutters spurgte, om andre fra ledelsen eller KG 
bliver krediteret i samme omgang. Sidsel nævnte, at samtlige ansatte får 5000 kr. 
som tak for indsatsen sidste år. 
 

9. Eventuelt 
Intet til eventuelt. 

 




