
KØBENHA

 

ÅBNE
GYMNASIUM

Referat af møde i bestyrelsen

Onsdagden 4. januar 2023 kl. 16.30 - 19.00
Københavns åbne Gymnasium

Deltagere: Martin Vinæs Larsen (formand), Kåre Landgren, Henriette Holmegaard,

Navina Østergaard, Rasmus KjærSlot, Flemming Thomsen, Mette Hjort-Madsen,Lisbeth

Gerts Konge, Mika Hahnefeldt Seisay, Robert Costel Roman,Sidsel Buhr Jeppesen, Nynne

Afzelius (rektor) samt NoomiRing(ref.)

Afbud: Anna Leth Clante, Khaterah Parwani

Nynneønskerattilføje et punkt omkring elevfordeling under punkt 1: Meddelelserfra

skolensledelse. Bestyrelsen godkender.

1.

a.

Meddelelser fra skolensledelsetil orientering v. Nynne Afzelius

Nyansættelser:
Derer ansat to nye uddannelsesledere; Jens Thorup-Bindzuser ny i ledelse, men harfra
tidligere jobs erfaring med administration. Anders Skriver kommerfra Gentofte HF og
VUCogharen delårs ledelseserfaring.

Elevtal - Fastholdelse og fravær:

Voreselevtal ligger godt og stabilt. På 1.g/1.hf tælledagen i novemberhavdevii

gennemsnit28 eleverpr. klasse og vi får fortsat henvendelser omkring elever der

ønskeratskifte til KG. Også i 2.g/2.hf og 3.g ligger elevtallet fornuftigt. Vi har i løbet af

efteråret måttet bortvise enkelte elever grundet uhensigtsmæssig adfærd. Omkring

elevernes fraværharvi i år besluttet at melde en fraværsprocent på 15 % ud, ogsåtil

eleverne. På trods af denne udmeldinghar læringsvejlederne fokus på, at der kan

væreelever hvorderskal tages særlige hensyn.

Status på renovering:
Vi hari løbetaf efteråret haft en utæthed i taget som har betydetat der er løbet vand

ind. Vi har lavet en lappeløsning, men venter på en periode medtørvejrforat vi kanfå

udbedret utætheden. Renoveringen af vinduerne er endnu ikke igangsat da det viser

sig at blive dyrere end først antaget. På Nørre G har de samme bygning og dermed

sammeudfordringer som os, og vi har derfor indgået et samarbejde med dem og

arkitekterne omkring atindsendeetforslag til Realdaniafonden. Da der er tale om

tidstypiske bygningerer håbet at Realdaniafondenvil dække en del af

omkostningerne pa facade-/vinduesrenoveringen. Vi kommerikke udenom,atvi i de

kommendeårskal bruge betydelige midler på vedligehold davi haret stort efterslæb.

Status på proces efter Berlingske-sagen:

Efter Berlingske-sagen harvi igangsat en længere proces medfokuspåatsikre,at alle

bliver hørt og der ikke er nogetvi overser. I første omgangholdt vi et medarbejdermøde

medfokuspå, at alle kom til orde og at vi havde mulighedfor at høre hinandenog tale om,

hvadderer brug for at gøre. Som udløberaf det mødeblev der igangsat en proces med en

åben arbejdsgruppe,og det blev besluttet at den efterfølgende pædagogiske eftermiddag

skulle planlæggesaf ledelsen i samarbejde med TR og AMR.

Arbejdsgruppen mødeshver2.-3. uge og alle lærere er velkomnetil at deltage. Nynne

deltager hver gang, som tovholder. Tankener fortsat at mødernei arbejdsgruppener åbne,

der kan dog udspringe emnerderbliverført videre i lukkede arbejdsgrupper. Derer ikke

nogetder indikerer at Berlingske-sagenvil få negativ betydning for søgningentil

Gymnasiet. Vi oplever den sammestore interesse fra elever der vil på besøgsdag og får

mangepositive henvendelser omkring Åbent Husog optag generelt.



Bestyrelsen spørgerind til om en APV skal tænkesind i dette skoleår. Nynnefortæller, at

samarbejdsudvalget har diskuteret netop det og er blevet enige om,at vi ikke vil få en

gennemarbejdet APVhvis den skal fremskyndestil foråret 23. Vi prioriterer i stedet at

ledelsen får etableret en tæt tilknytning mellem lærer og nærmestelederogfå afholdt

MUS-samtaler. APVerplanlagttil foråret 24 og AMRvil undersøge hvilke APV-værktøjer

der findes på markedet, så vi fremadrettet kan få resultater der er sammenlignelige med

branchen.Bestyrelsen takker for orienteringen og er enige om,at de løbendeskal holdes

orienteret om APVprocessen, bådefør og efter afholdelsen.

e. Elevfordeling:

Meddennyeregeringblevdele af aftalen om den nyeelevfordelingrullet tilbage,

således at eleverne ikke skal fordeles på baggrundaf deres forældres indkomst, men

udelukkende på baggrundaf afstandentil gymnasiet. Vi forestiller os ikke, at vores
optag vil se markant anderledes ud enddetplejer. Skolernes kapacitet er udregnet på

ny hvilket betyder, at der i vores optageområdevil blive oprettet fem nye STX-klasser,

ligesom vi bliver reduceretfra tre til to spor på HF. Vores bekymring omkring dette

harvi indgivet til UVM. Der er dog stor sandsynlighedforatvi alligevel ender med tre

HF-sporda dervil væreet stort antal eftertilmeldere på HF.

2. Meddelelserfra elevrådettil orientering v. Robert og Mika

Elevrådet har siden sidst drøftet mangeforskellige forslag. Bl.a. en kulturdag,

bæredygtige studieture og placeringenaf køentil kantinen.

3. Status på handleplantil orientering v. Nynne Afzelius

Skoleåret er kommetgodti gang, og vi er allerede nået langt i forhold til den handleplan,

der blev vedtaget på bestyrelsesseminaret i september. Henriette spørger ind til om man

kan se et generelt mønsteri elevernesfrafald. Nynnefortæller, at det er svært at sige

noget generelt da KG har ændret sig markant gennem desenesteår og vi harhaft et par

år med Corona. Detfrafald vi ser i starten af skoleåret hos vores1. års elever, er typisk

elever som ønskeren anden form for ungdomsuddannelse.

Robertspørgerindtil hvordan arbejdet med at inkluderer AKS-eleverne på KG foregår.

Nynnefortæller, at det er vigtigt for os at AKS-eleverne har en oplevelse af at de er KG-

elever og at de elever som ikke går på AKS også har en oplevelseaf, at der er en samlet
elevgruppepå KG.I øjeblikket arbejdervibl.a. på at få Lifeskill, et program der handler

om personlig vækst, udbredttil flere elever på KG.

Der er netop igangsat en inddragendeprocesfor at få skolens studie- og ordensregler

opdateret. Vi forventer at de opdaterede regler kan vedtages på næste bestyrelsesmøde.

4. Status på AKS og gennemgangaf regnskabtil orientering v. Nynne Afzelius og

Sidsel Buhr Jeppesen
Sidste gang bestyrelsen var samlet var der et ønske om atfå en status på AKS samtatfå

gennemgået regnskabetfor den del af økonomien som ligger på KG. Der har over

efteråret været en proces omkring den fremtidige opbygning afAKS samtfordelingen af

omkostninger mellem ”AKS på KG” og ”AKS som forening”. Således at KG sikrer, at de
midlervi bruger på AKS, er i overensstemmelse med vores formålsbestemmelse.KGvil

fortsat gerne have et AKStilbud, menvi har været nødsagettil at justere budgettet for

2023 så vi fremadrettet haret driftsleje vi kan forsvare indenfor formålsbestemmelsen

og de øvrige elever på KG.

Flemming udtrykker bekymringfor om vi fortsat kan haveet attraktivt AKStilbudtil

voreseleverhvis vi reducerer i budgettet. Bestyrelsen drøfter om en mulighed kunne

væreat sætte et loft på antallet af AKS elever og dermedtilbyde et mindre og mere

eksklusivt program.Bestyrelsen beslutter, at der skal væreet fortsat fokus på AKS og en

refleksion omkring hvordanvi fremadrettet sikre en bæredygtig og attraktiv løsning for

AKS.



5. Estimat 2022, budget 2023 og strategi for finansiel risikostyring til orientering v.

Sidsel Buhr Jeppesen
Estimatet for 2022 udviser et underskud på 1,5 mio. kr. hvilket er som vi fremlagde på

bestyrelsesmødet før sommerferien. Det ændrederesultat kan hovedsageligt tilskrives øgede

omkostningertil undervisning såvel som øgede indtægtertil undervisningsformål.

Budgettet for 2023 er gennemgåetog tilpasset efter vores forventninger. Vi forventer at

afslutte 2023 medet 0 resultat. Vi har de seneste 2 skoleår haft en øgning af årsværk på

skolen med næsten 12 årsværk. Dette har medført at antallet af årsværkpr. klasse ligeledes er

steget markantoverde seneste 2 skoleår så det nu ligger på 2,55. Dette kan vores økonomi

ikke holdetil i længden ogvi har derfor måtte tænke et samlet fald på 2 årsværkindfra

skoleåret 2023/2024. Vores forventningerat det for skoleåret 2023/2024 vil være med et

gennemsnitligt årsværk pr. klasse på 2,5. Dette er også vendt med Samarbejdsudvalget, som

bakker op om disponeringen.

Likviditeten ser udmærketud for 2023, men såfremtvi fastholder de mangestore

investeringerderer planlagt for 2024, så skal vi overveje mulighedenfor at optage yderligere

lån i skolens ejendom,for at skaffe den fornødnelikviditet. De planlagte investeringer kræver

godkendelse via indberetningertil investeringsrammeninden de påbegyndes.

Bestyrelsen beslutter, at Nynne ogSidsel skal undersøger om detkan betale sig om omlægge

lån.

Bestyrelsen godkender budgettet for 2023 og strategien for finansiel risikostyring.

6. Referat til underskrift fra mødet den 13. septemberog den 8. november 2022

Referaterne er godkendt og underskrevet.

7. Eventuelt

Martin er grundetorlov fraværendefra bestyrelsesmødet i marts. Rasmusvil derfor

som næstformand fungere som mødelederpå det næste bestyrelsesmøde.

Til de kommende mødervil Nynneprikke til medlemmeri bestyrelsen og spørge om de

ikke vil holde et oplæg for bestyrelsen for på den mådeat få aktiveret de kompetencer

og ressourcerdersidder i bestyrelsen.
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