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Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 2. december 2015 
Til	  stede:	  Peter	  Engberg	  Jensen,	  Lisbeth	  Winther,	  Viggo	  Tvergaard,	  Morten	  Noack,	  Signe	  Stenbak,	  Linnea	  2r,	  
Laura	  3d,	  Christian	  Mørch,	  Henning	  Thomsen	  og	  Ole	  Pinholt	  	  
Afbud:	  Jens	  Peter	  Bredholt	  
 
Sted: Møderum 1 på 1. sal. 
 
 

NR Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse og underskrift af 
referat af møde 23. september 2015 
 
- vedlagt som bilag 1 

Referatet af d. 23/9 2015 blev godkendt og 
underskrevet. 

2 Protokollater eller andre meddelelser 
fra revisionen 
 
Ø der er ikke indkommet protokol-

later eller andet fra revisionen 

Intet. 

3 Budget 2016 og strategisk budget 
2017-2019 
 
Ø budgettet er vedlagt som bilag 2 
Ø strategisk budget 2017-19 er 

vedlagt som bilag 3 
Ø UVM’s faktaark vedlægges som 

bilag 4 

Henning gennemgik det strategiske budget i 
lyset af de pålagte besparelser. Han konklude-
rede, at det ser fornuftigt ud, og at der under 
alle omstændigheder vil være god tid til at 
reagere på evt. elevfluktuationer og nye be-
sparelser. 
Budgettet for 2016 blev drøftet. 
 
Det strategiske budget samt budget 2016 blev 
godkendt. 

4 Udkast til årshjul for bestyrelsens 
arbejde 
 
Ø vedlagt som bilag 5 

Peter gennemgik ideerne bag og formålet med 
at udarbejde et årshjul. Han påpegede, at der 
fremadrettet ville finde en drøftelse sted i for-
holdt til skolens udviklingstrategi på juni-
mødet, hvilket der var stor tilfredshed med. 
Der var enighed om, at der på næste møde 
skulle finde en drøftelse sted af skolens likvidi-
tetspolitik. 
Der var enighed om af og til at indlægge små 
informationsoplæg om undervisningsmæssige 
og skolerelaterede forhold på bestyrelsesmø-
derne. 



	  

Årshjulet blev godkendt. 

5 Benchmark af stx-gymnasier 
 
Ø Dansk Erhvervs analyse 
Ø Analyse baseret på data fra Un-

dervisningsministeriet 
 
Mundtlig gennemgang v/ Henning 

Henning havde udarbejdet en større analyse 
på baggrund af UVMs datamateriale, som blev 
gennemgået. Materialet viste, at OG, når man 
sammenvejer en række faktorer som gennem-
førelsesprocent, løfteevne og karaktergennem-
snit, ligger på en 1. plads i Region Hovedsta-
den. 
Der var stor tilfredshed med analysen – og 
resultatet. 

6 Evt. Der var enighed om følgende datoer for de 
kommende bestyrelsesmøder: 
5/4 2016 
6/6 2016 
28/9 2016 
7/12 2016 
 

Referent: Ole Pinholt 


