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Referat af møde i bestyrelsen  

Onsdag den 15. december 2021 kl. 16.30 - 18.30 på  
Københavns åbne Gymnasium 

 
 

Deltagere: Martin Vinæs Larsen (formand), Kåre Landgren, Navina Østergaard, Charlotte 
Keck, Christina Matthiesen, Mette Hjort-Madsen, Sidsel Buhr Jeppesen, Anne-Birgitte 
Rasmussen (rektor), Sahar Ahmad (suppleant for elevrepræsentant), Emilie Mønsted 
Gaard (suppleant for elevrepræsentant) samt Ida Krogager Noes (ref.) 
Med på mødet via Teams: Camilla Hutters (næstformand), Rasmus Ladegaard Slot, 
Flemming Thomsen, Mathilde Vinther  
 
Mads Strarup (vice-rektor) deltog under punkt 3. 
Maya Müller (vice-rektor), Jesper Winther Sørensen, Mogens Weis samt to AKS elever 
deltog under punkt 4. 
Maya Müller og Mogens Skot Hansen deltog under punkt 5. 
Nynne Afzelius, kommende rektor på KG, deltog også på dette møde. 
 

1. Orientering om rektorskifte, ansættelsesproces mm  
 
Martin Vinæs Larsen præsenterede kommende rektor på KG, Nynne Afzelius, og 
orienterede kort om ansættelsesprocessen. Ansættelsen af ny rektor er sket i 
samarbejde med ekstern konsulentvirksomhed, Muusmann, og selve processen har 
været god med mange velkvalificerede ansøgere. Nynne starter på KG per 1/1-2022 og 
kommer fra en stilling som vice-rektor på Gefion Gymnasium.  
 

2. Meddelelser fra skolens ledelse 
 

Anne-Birgitte fremlagde elevtallet for bestyrelsen. Elevtallet er fortsat rigtig godt både på STX og 
HF, og karaktergennemsnittet ligger stort set på landsgennemsnittet. Vi har ikke i år oplevet frafald, 
som har resulteret i samlægning af klasser. Den nuværende 3a og 3b samlæses i langt de fleste fag 
som resultat af frafald i begge klasser i løbet af 2g. Martin roste indsatsen i forhold til fastholdelse 
af elever på både STX og HF og ønsker, at dette fokus fortsætter fremover. 
 
I forhold til corona-situationen orienterede Anne-Birgitte bestyrelsen om, at der konstant er noget 
smitte i klasserne, og at der gennem en periode har været en håndfuld lærere fraværende grundet 
Covid-19 smitte. Vi har også set tilfælde af smitte med den nye omikron variant blandt elever. To 
klasser er blevet lukket ned for nylig som følge af høj smitte, og på baggrund af den samlede 
situation er det derfor besluttet at gøre undervisning primært virtuel gældende fra i dag og frem til 
og med 22/12-21. Eksamen vil blive afholdt fysisk på KG i perioden. Vi benytter den almindelige 
bekendtgørelse om 20% virtuel undervisning i denne periode. Der vil være et fremmøde tilbud til 
sårbare elever.   

 
Anne-Birgitte orienterede endvidere om, at KG forsøger at etablere et samarbejde med Teater V. 
Der er pt ikke tilsagn fra ministeriet. Maya Müller er i kontakt med ministeriet i forbindelse med et 
pilotprojekt, der omfatter 10-12 KG elever. Maya tilføjede, at det skal undersøges, hvordan et  
 
samarbejde vil spille ind i optagelsesbekendtgørelsen. Måske vil et samarbejde kunne resultere i en 
fordeling som man kender fra MGK og TeamDanmark, hvor ansøgerne forfordeles i fordelingen. 
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Anne-Birgitte fremlagde forslag til facaderenovering for bestyrelsen. Der opereres med to modeller: 
1. en totalløsning, hvor den gamle facade skæres af og 2. en mellemløsning, hvor en ny facade  
sættes uden på den eksisterende. Hertil kommer en tredje løsning hvor den nuværende facade 
vedligeholdes løbende. Det skal nu undersøges, hvad det vil koste at udføre alle 3 dele, og derefter 
skal bestyrelsen ret hurtigt træffe afgørelse om, hvordan facaderenoveringen bedst udføres. Der skal 
også etableres flere cykelparkeringspladser, hvilket der også er kommet et flot forslag på. Dette bør 
der tages beslutning om så snart vi har et prisoverslag på det. Herudover skal det desuden 
undersøges og tages med i betragtningerne, hvad det vil koste at bygge en hal til AKS træning, da 
dette ville hjælpe AKS utroligt meget.  
 
 

3. Valgby 

Mads Strarup orienterede bestyrelsen om afslutningen på projekt Valgby. Projektet er blandt andet 
mundet ud i en essay-konkurrence på tværs af klasser, hvor ti vindere har fået deres essays 
publiceret i en lille bog. Tre vinder-essays har desuden været trykt i lokalbladet. Projektet har også 
resulteret i flere faglige og tværfaglige forløb, og der har været et godt samarbejde med lokale 
folkeskoler. Samarbejdet med folkeskolerne har dog vist sig svære at etablere i dybden, så et 
udviklende perspektiv vil være at øge netværksdannelse med folkeskolerne, så et dybere samarbejde 
kan etableres. Valgby var en begivenhed, der skulle løbe over efteråret op til kommunalvalget, og 
dagsordenen var at give alle en stemme. På KG betyder det helt konkret, at vi skal overveje hvordan 
vi kan inddrage elevstemmerne i alt vi gør. Det faglige forløb har været afholdt på KG efter 
sommerferien, særligt for klasser med samfundsfaglige studieretninger. Flemming spurgte til, om 
kendskabet til AKS har fyldt noget i projektet. Mads nævnte, at der ikke har været et særligt fokus 
på AKS, men mere et generelt fokus på den dårlige kendskabsgrad til KG som helhed.  
Rasmus Ladegaard Slot foreslog at noget lignende måske kunne etableres op til Europa 
parlamentsvalg, og Camilla Hutters foreslog at øget samarbejde med folkeskolerne evt. kunne 
etableres ved at lade gymnasieelever undervise folkeskoleelever.   
Mads nævnte, at projektet har været støttet af eksterne midler. Derudover nævnte Mads, at der på 
finansloven sidste år blev afsat 10 mio. årligt til en grøn pulje. Michael Thing, lærer på KG, har fra i 
går fået tildelt knap en halv mio. kr. fra puljen til et projekt, som bliver kørt på KG med ekstern 
bistand. Projektet omhandler verdensmål 11: bæredygtige byer, og omfatter blandt andet arbejde 
med forbedrede bygninger.  

 
4. AKS status og fremtidsperspektiver  

 
Maya Müller meddelte bestyrelsen at KG for nylig har underskrevet en ny samarbejdsaftale med 
AKS. Aftalen indeholder enkelte justeringer, som er lavet på baggrund af erfaringer med 
samarbejdet. Derudover er KG for nylig blevet særlig uddannelsespartner for TeamDanmark samt 
medlem af Danske Eliteidrætsgymnasier. Dette vil måske bevirke, at KG fremadrettet vil få flere 
TeamDanmark ansøgere, som ikke er AKS ansøgere. Generelt er der et godt samarbejde om AKS i 
huset, og Mogens og Jesper prøver at få hverdagen til at glide så let som muligt for AKS eleverne. 
To AKS elever var inviteret med til mødet for kort at fortælle, hvorfor de har valgt AKS. Oliver 
fortalte, at han har valgt AKS, da det er en god pakke for både træning og skole, og da elitesport på 
denne måde kan kombineres med et godt skoleliv. Anndora fortalte, at hun har valgt AKS  
 
 
sportsgymnasium, da det giver en god mulighed for at have et socialt liv samtidig med træningen. 
På AKS sportsgymnasium er der generelt fokus på at AKS elever kan være med på introture osv.  
 
Mogens Weis præsenterede kort AKS. AKS sportsgymnasium koordinerer træning og skole, og 
AKS eleverne har mulighed for at få en kollegieplads. På kollegiet bor en AKS vært, som hjælper 
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AKS eleverne med diverse udfordringer, der måtte opstå. På AKS sportsgymnasium er der frit 
studieretningsvalg, og der er tilknyttet en sportspsykologisk konsulent, Jesper Petersen, som også er 
lærer på KG. Jesper Winter Sørensen nævnte, at AKS for nylig har været til møde med Valbyhallen, 
da det er svært at få træningstider nok til morgentræning. Jesper understregede, at hvis der optages 
60 nye AKS elever igen til næste år, vil der ikke længere være haltider nok til morgentræning.  
 
 

5. Status på APV 

Maya Müller orienterede bestyrelsen om afrapporteringen i forbindelse med APV’en. APV’en har 
været drøftet i samarbejdsudvalget, og svarprocenten er stort set som den plejer (80%). Der vil blive 
arbejdet videre med APV’en ud fra to spor: 1) et fysisk/ergonomisk spor og 2) et spor for psykisk 
arbejdsmiljø. Maya Müller nævnte også, at der siden sommerferien er etableret en 
whistleblowerordning, dels som elektronisk postkasse, som ender hos skolens leder for den tekniske 
afdeling, og dels som en fysisk postkasse, hvor man kan aflevere sin anonyme henvendelse. Der er 
endnu ikke kommet nogle henvendelser. Mogens Skot Hansen fortalte, at der generelt er en positiv 
udvikling i det psykiske arbejdsmiljø i forhold til tidligere (besvarelse ligger samlet set 10-20% 
bedre end i 2018), men der bliver fortsat peget på, at arbejdet opleves meget stressfuldt for mange 
lærere. Der vil blive arbejdet med stress og anerkendelse i løbet af foråret – blandt andet kommer 
stressforsker Malene Friis Andersen og holder et oplæg for skolens ansatte i uge 10. I forlængelse 
heraf planlægges en workshop for alle skolens ansatte. Derudover nævnte Mogens, at Corona 
situationen har bevirket, at vi i højere grad er kommet til at tale om ergonomi – også i forhold til 
hjemmearbejdspladser. Generelt er medarbejderne gode til at spørge efter redskaber, de finder 
brugbare, og skolens IT medarbejder, Johnny, hjælper gerne med at sætte udstyr op til afprøvning.  
 
Sahar Ahmad nævnte, at der måske ikke er nok kendskab til whistleblower ordningen blandt 
eleverne, og at der ikke er nok viden om, hvordan man forholder sig ved seksuelle krænkelser. 
Anne-Birgitte nævnte, at det vil være oplagt at tage emnet op i uge 6 (uge sex) og eventuelt 
inddrage samtykkelov.  
Rasmus Ladegaard Slot spurgte til, om der findes mere på skrift om whistleblowerordningen, end 
det der er på hjemmesiden. Sidsel nævnte, at gymnasierne er omfattet af det offentlige, hvorfor en 
whistleblowerordning skal være på plads inden 1/1-2022. 
Mette Hjort-Madsen tilføjede, at det vil blive spændende at se, om forbedringen i det psykiske 
arbejdsmiljø sker på trods af corona eller på grund af corona. Derudover vil bestyrelsen gerne 
fremover se flere af tallene bag APV undersøgelsen. Charlotte Keck spurgte ind til, hvad indsatsen 
er i forhold til stressramte medarbejdere. Maya Müller nævner at bestyrelsen er velkommen til at 
invitere Mogens og hende til et senere bestyrelsesmøde med dybdegående fokus på gennemgang af 
APV-data samt beskrivelse af hvordan stress håndteres på KG. 
 

 
6. Estimat 2021, budget 2022-24 og finansiel strategi 

 
Sidsel nævnte, at den finansielle strategi er taget med på dette møde, da det blev besluttet, at den 
fremadrettet skal behandles på mødet i 4. kvartal. Der er dog ikke denne gang det store behov for en 
genbehandling, da den er forholdsvis nyvedtaget. Bestyrelsen er enig i, at den finansielle strategi 
ikke kræver genbehandling på nuværende tidspunkt. I den finansielle strategi er det vedtaget, at vi  
 
fremover vil lave flerårige vedligeholdelsesbudgetter, hvorfor vedligeholdelsesbudgettet er 
medtaget som bilag. Sidsel nævnte, at det eneste, der mangler i budgettet er facaderenoveringen, 
som der pt indhentes priser på.  
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Rasmus nævnte, at der figurerer to røde poster i budgettet: faldstammer og spildevand. Sidsel 
forklarede, at disse er færdiggjorte og ikke kræver yderligere arbejde.  
 
I forhold til estimatet for 2021 orienterede Sidsel bestyrelsen om, at KG går ud af 2021 med et højt 
resultat, hvilket særligt skyldes den gode fastholdelse, men også et lavt aktivitetsniveau grundet 
Covid-19. Derudover har KG modtaget næsten to mio. kr. i diverse Covid-19 relaterede tilskud. 
Sidsel forklarede desuden, at budgettet fremadrettet er tilpasset i forhold til, at KG mister ca. to mio. 
kr på socialt taxameter fra 2022. I budgettet er der estimeret på basis af 2021 frafaldet for at sikre et 
mere optimistisk budget. Budgettet vil blive tilpasset ved elevtællingen i februar, hvis der er behov 
for det. Rasmus Ladegaard Slot spurgte til hvad de 100.000 kr. i selvforsikring dækker over. Sidsel 
forklarede, at vi ikke må forsikre os, men at vi potentielt kan komme til at betale op til 1% af 
omsætningen i forsikringsomkostninger. Derfor er der holdt fast i denne post i budgettet. Rasmus 
spurgte endvidere til, om renovering af bygninger mm. med fordel kunne fremrykkes, når resultatet 
for 2021 er så højt. Sidsel svarede, at det er vanskeligt med renovering af bygninger, da det både 
skal aktiveres og afskrives over flere år. Derudover må det først tages med i regnskabet, når betaling 
har fundet sted. Anne-Birgitte nævnte, at KG arbejder på at få etableret en lille sti ned til Ny 
Ellebjerg Station. Vejlauget ser ikke så positivt på det pt, men der arbejdes videre med det. Mette 
Hjort-Madsen spurgte ind til begrundelsen for stigningen i administration og ledelse med 800.000 
kr om året. Sidsel forklarede, at hun er blevet fuldtidsansat på KG per 1. april 2022. Samtidig spares 
der dog på bogholderfunktionen.  
 

 
7. Meddelelser fra elevrådet  

Sahar Ahmad nævnte, at elevrådet arbejder på at afholde flere arrangementer, som kan blande 
eleverne på tværs af årgange, hf/stx, AKS osv. Blandt andet bliver der tænkt på en skøjtetur, og der 
tænkes også på at afholde en dag, hvor eleverne blandes på kryds og tværs i klasser og følges ad i 
denne nye klasse hele dagen. Anne-Birgitte nævnte, at dette blandt andet er tanken med KG’s 
fødselsdag i januar: Alt det KG kan. Her skal eleverne vælge sig ind på workshops på tværs af 
klasser. Sahar nævnte desuden, at der arbejdes på at afholde KG 24, som er et arrangement på 24 
timer, hvor eleverne blandes på tværs af årgange mm. Elevrådet tænker desuden i at bruge det nye 
demokratihus, og derudover vil eleverne gerne nedsætte et fodboldudvalg/sportsudvalg, hvor der 
evt. kunne arrangeres en tur til stranden. Anne-Birgitte mindede om, at elevrådet endelig må tage 
alle idéerne videre til Trine Rølle, som koordinerer udvalgene. Endelig spurgte 
elevrepræsentanterne til, om budgettet må deles med hele elevrådet. Anne-Birgitte bekræftede, at 
budgettet må fremlægges for elevrådet. Elevrepræsentanterne nævnte desuden, at mange 
stikkontakter i lokalerne ikke virker, og at eleverne har et ønske om, at deres klasse ikke altid er i de 
samme lokaler.   
 
 
 

8. Valg til bestyrelsen 

Martin orienterede bestyrelsen om, at bestyrelsens funktionsperiode er ved at udløbe (30/4-2022). 
Bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at fortsætte i bestyrelsen, skal derfor gå tilbage til deres 
bagland og få dem til at lave en indstilling. Bestyrelsessekretæren vil tage kontakt til de forskellige 
organisationer og indhente indstillingerne. Medlemmer udpeget ved selvsupplering kan kun 
genudpeges én gang, hvilket betyder, at Camilla Hutters ikke fortsætter i bestyrelsen. Der skal 
derfor udpeges en ny næstformand samt findes et nyt bestyrelsesmedlem ved selvsupplering. 
Charlotte Keck og Mathilde Vinter oplyste, at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Mødet i 
marts bliver sidste møde i denne bestyrelses funktionsperiode. 
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9. Godkendelse af referat af 8. sept. 2021 
 
Bestyrelsen godkendte referatet fra mødet 8/9-2021, og referatet blev underskrevet. 
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke var til stede fysisk ved mødet, vil få tilsendt referatet 
på email til godkendelse.  
 
 

 
10. Eventuelt 

 
Martin Vinæs Larsen takkede Anne-Birgitte for samarbejdet om KG og overrakte en gave 
og blomster fra bestyrelsen. 
 
Anne-Birgitte uddelte en julegave til bestyrelsesmedlemmer: et glas KG honning samt 
essay samlingen ”Unge Stemmer” fra projekt Valgby. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke 
var til stede ved dette møde, kan komme forbi skolens kontor og hente gaven ved 
lejlighed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




