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Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 18. juni  2008 
 
Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, , Michael Lange, Sara 3b, Gustav 3q, Kurt 
Nielsen, Steen Mogensen, Viggo Tvergaard, Kjeld Mazanti Sørensen, Henning Thomsen og Ole 
Pinholt  
 
Fraværende: Dorte Hosbond   
 

NR. DAGSORDEN BESLUTNINGER 

1 Endelig godkendelse og under-
skrift af referat 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2 Protokollater eller andre medde-
lelser fra revisionen 

Ingen. 

3 Budgetopfølgning juni 2008 
 
Ø bilag 2 vedlagt 

Henning knyttede enkelte kommentarer til opfølg-
ningen og fastslog, at forventningen til årsresulta-
tet var den samme som blev godkendt i marts. 
 
Oversigten over udviklingen i antallet af årselever 
gav anledning til en række kommentarer omkring 
årsager til frafald. Der var enighed om, at det var 
et forhold der skulle være focus på, og at det var 
vigtigt at opsamle erfaringerne fra studievejleder-
nes ”ophørs-samtaler” med eleverne i skriftlig 
form. Videre fortalte Henning, at vi havde meget 
focus på klasser der ikke fungerede optimalt, såle-
des at vi kan sætte ind i tide.  
 
Også matematik som frafaldsårsag blev drøftet, og 
Henning orienterede om de forskellig tiltag skolen 
foretager for at afhjælpe problemet. Her blev også 
det nye samarbejde mellem gymnasier og folke-
skoler i Gentofte kommune omtalt. 

4 Godkendelse af OG's kvalitets- og 
evalueringsplan 
 
Ø K- og E-plan vedlagt (bilag 3) 

Planen blev godkendt. Steen spurgte, om fasthol-
delse og rekruttering af lærere var et problem, og 
Henning svarede, at det var det på nuværende 
tidspunkt ikke. 

5 Fortsat implementering af resul-
tatlønsordningen for ledere 
 
Ø bilag 4 vedlagt 

Bilaget afstedkom 2 spørgsmål: Kurt mente, at 
bestyrelsen i forlængelse af OK08 skulle formulere 
en generel lønpolitik for skolen, og at dette var en 
forudsætning for at tale resultatløn for øvrige lede-
re. Henning fastslog, at bestyrelsen ved første be-
handling af resultatløn til øvrige ledere i dec. 2007 
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havde besluttet, at dette emne tidligst skulle drøf-
tes efter overenskomstfornyelsen, og at det i for-
længelse heraf var aftalt med tillidsrepræsentan-
ten, at der skulle startes lønforhandlinger i efter-
året 08.  
 
Kjeld ønskede, at bestyrelsen skulle drøfte de mål 
og målopfyldelsesparametre, der skulle formuleres 
for de enkelte ledere. Johan og Bettina fremførte, 
at det var meget usædvanligt, hvis bestyrelsen 
skulle drøfte de personlige resultatlønsmål, og at 
bestyrelsen havde delegeret kompetencen til at 
lave resultatlønskontrakter med de øvrige ledere til 
rektor. Henning oplyste, at der fremgik en delega-
tionsbeføjelse af UVM's retningslinier for resultat-
løn vedr. øvrige ledere. Det blev besluttet at afkla-
re dette frem til næste møde, hvor punktet tages 
op igen. 

6 Forslag om etablering af en foræl-
dreforening på OG 
 
Ø forslag vedlagt (bilag 5) 

Forslaget rejste en række spørgsmål, og der var 
enighed om, at der skulle arbejdes videre med 
forslaget inden det evt. fremlægges i bestyrelsen 
igen. Bestyrelsen fastslog dog, at det ikke ville 
stille sig i vejen for en realisering af ideen, hvis 
skolen mente at den havde ressourcer til projek-
tet. 

7 Orientering om særlige ledelses-
opgaver i skoleåret 2008/09 
 
Ø bilag 6 vedlagt 

Henning kommenterede kort enkelte indsatsområ-
der i papiret, som blev taget til efterretning. 

8 Orientering om elevsøgning og 
studieretningsdannelsen 2008/09 
 
Ø bilag 7 vedlagt 

Bestyrelsen tog orienteringen ad notam. 

9 Spørgsmål og kommentarer til 
skriftlig information  
 
Mundtlig information om  
Ø 3.p (Jakob) 
Ø halbyggeriet 
Ø den kommende indvielse (25. 

august kl. 14). 

Der var ingen spørgsmål til den skriftlige informa-
tion. 
Den mundtlige information omhandlede alene de 
særlige eksamens”regler” som Henning havde af-
talt med uvm for 3p og andre elever berørt af 
Jokob-sagen. 

10 Evt. Johan takkede Sara og Gustav for deres store ind-
sats i bestyrelsen, og ønskede dem god vind frem-
over. 

 
Mødet sluttede kl. 19.30 
 
Referent: Ole Pinholt 


