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Referat fra bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 15. juni  2006  
kl. 17-19 
 
Til stede: 
Johan Schrøder, Steen Mogensen, Michael Lange, Kjeld Mazanti Sørensen, Alexander Vedel-Ottensten, 
Henning Thomsen, Gerd Frydendal 
 

NR. DAGSORDEN BESLUTNINGER 

1 Godkendelse af referat 
(er tidligere udsendt) 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2 Orientering om Johans møde med 
Bertel Haarder om amtets besparelser 

Bertel Haarder havde været positiv overfor sagen, men 
havde dog meldt ud, at der ikke var meget, han kunne 
gøre. 
Henning fortalte, at der i Finansloven bliver afsat nogle 
midler, som skolerne kan søge, hvis de kommer i klemme 
ved overgangen til selveje. 

3 Budget 2006 
• orientering om selve 

budgetsituationen 
• budgetopfølgning – så godt som 

det er muligt  
 
Der vedlægges 2 bilag: en 
budgetopfølgning samt et brev fra 
amtet "Vedr. udmøntning af 
besparelsen…"  
 
Af bilagene til dette brev fremgår, at 
OG's budget reduceres betragteligt. 
Disse besparelser er imidlertid 
uforståelige umiddelbart, hvorfor jeg 
har aftalt med forvaltningen, at vi 
holder møde med dem tirsdag d. 13. 
juni om besparelserne. Jeg vil kunne 
redegøre for resultatet heraf på 
bestyrelsesmødet. 
 
Budgetopfølgningen, som den 
vedlægges her, skal altså tages med al 
mulig forbehold. Realiteten er, at OG 
pt. ikke kender sit budgetgrundlag. 

Henning gennemgik skolens budget og redegjorde for de 
problemer, der er med at få det til at stå stille. I forhold til 
budgettet eksklusiv undervisningslønnen er der skønnet et 
overskud på knap 450.000 kr. Skønnet skal tages med 
forsigtighed.  
 
Tilbage er der usikkerhed om undervisningslønnen, men 
da den udgør hovedparten af budgettet, er der stadig en 
samlet usikkerhed. Usikkerheden skyldes, at der var 
meget langt mellem vores egen opfattelse af, hvilket 
timebudget vi burde have, og det som vi rent faktisk havde 
fået. Det meste af usikkerheden blev dog ryddet af vejen 
på et møde d. 13. juni med Amtet, der måtte erkende, at vi 
manglede at få tilført en del timer. Det var for os et meget 
positivt møde, der vendte et pænt stort underskud på 
undervisningslønnen til et pænt overskud på omkring ¾ 
mill. kr. Vi mangler imidlertid stadig at se pengene i form 
af ændrede konteringer i økonomisystemet. 
 
Problemet med de manglende timer til skolen er et 
generelt problem for samtlige skoler. Man kan derfor 
frygte, at Amtet som konsekvens af dette skal finde nye 
besparelser. 
 
Bestyrelsen var enig i, at det er meget utilfredsstillende, at 
vi så langt henne i året endnu ikke kender skolens budget. 
Man er dog godt klar over, at det ikke er skolens fejl. 
 
Michael foreslog, at man fremover indlægger en ekstra 
kolonne helt til højre i Excel-arket, som angiver den 
estimerede rest og dermed det samlede forventede 
resultat. 
 
Henning fremlagde, hvilke tanker vi foreløbig havde gjort 



os vedrørende anvendelsen af overskuddet: 
- opstart af ny rengøringsordning 
- nyt layout på brevpapir, hjemmeside m.m. 
- seminar for alle lærere til efteråret 
- nyindretnig af lokaler, der frigøres efter endt 

ombygning. 
 
Med bemærkningen om det utilfredsstillende i situationen 
tog bestyrelsen budgettet og opfølgningen til efterretning. 

4 Orientering om arbejdet med at styrke 
søgningen til OG 
(bilag vedlagt) 

De vigtigste konklusioner på en lang og nyttig debat var: 
- hurtig undersøgelse blandt de nye elever af 

hvorfor de valgte/ikke valgte skolen 
- modernisering af orienteringsaftenen? 
- nedskrevet markedsførings- og pressestrategi 
- mange fælles arrangementer/tværgående 

undervisning for skolens elever 
- stadig justering af skolens profil 
- arbejde målrettet for presseomtale af forskellige 

”events” 

5 Orientering om arbejdet med IT-
forsyning af OG 
(bilag vedlagt: beskrivelse af modellen 
samt amtets svar herpå (der er meget 
teknik i det; substansen er, at modellen 
lykkes, arbejdet gennemføres som 
ønsket, og amtet betaler alle 
etableringsomkostninger samt drift 
resten af året.)) 

Henning redegjorde for modellen, beskrevet i de udsendte 
papirer. 
 
Der er foreløbig 4 gymnasier med, men der kan komme 
flere. Der forestår stadig afklaring af en del juridiske 
detaljer og en nøjere beskrivelse af konstruktionen. 

6 Orientering om skolens to byggerier Ombygningen kører planmæssigt og der forventes officiel 
aflevering lige efter ferien. Der planlægges indvielse 
omkring 1. september. 
Hallen bliver desværre forsinket, da det første forslag viste 
sig at blive for dyrt. Nyt reduceret projekt vedtages 
forhåbentlig på næste kommunalbestyrelsesmøde. 

7 Orientering om sponsorat fra Nykredit 
af nye legater til skolens studenter 

De tre nye legater fra Nykredit (à 10.000 kr) vil blive uddelt 
til dimissionen. 
De tidligere legater vil fremover få deres egen begivenhed 
og bevågenhed omkring 4. maj hvert år. 

8 Orientering om 
beskæftigelsessituationen på OG 

Henning fortalte, at to lærere i første omgang var blevet 
indstillet til genanbringelse på et andet gymnasium i 
Amtet. En opsigelse i mat/fys-faggruppen gjorde imidlertid 
efterfølgende den ene af dem overflødig. 

9 Evt. Næste ordinære møde torsdag d. 7. sep. kl. 17. 
Følgende datoer blev desuden aftalt til anvendelse efter 
behov: 
23/8, 4/10, 15/11 og 13/12 

 
referat 
Gerd Frydendal 



 
 
 


