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16. september 2020 

 
Referat af 

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 16. september 2020 kl. 17.00-19.00 
 
Sted: Den Blå Sal på 1. sal  

 

Til stede: Peter Engberg Jensen, Peter Nordkild, Søren Helstrup, Morten Noack, Christian Mørch, Cajsa Golodnoff, Hector Gad Foss, 

Katja Johansen og Jane Hvolbæk Nielsen via Teams. 

Afbud fra: Signe Stenbak Olsen og Jens Peter Bredholt. 
 
 Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse og underskrift af 

referat af møde d 10. juni 2020 
- Bilag 1 

 

Referatet blev godkendt. 

2 Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste 

bestyrelsesmøde 

Christian Mørch har på skolens vegne haft et uformelt møde med 

kommunen om, hvad der kan lade sig gøre i forhold til pedelboligen 
og boldbanerne. Kommunen er især bekymret for naboreaktioner. 
Katja Johansen spurgte til et overslag på driftsomkostninger, men 

endnu er det meget usikkert, hvordan og om der skal bygges på 
grunden med pedelboligen. 

Peter Nordkild spurgte til lokalplanen, hvortil kommunen har svaret, 
at byggeriet vil kræve en ny lokalplan. 
Lige nu er vi i gang med at undersøge mulighederne, så der er 

endnu lang vej til en egentlig beslutning, før kommunen igen 
inddrages. 
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Peter Engberg mindede om, at der på næste møde skal kigges på 
nøgletal fra UVM’s/Struensee’s rapport om taxameter og 
omkostninger på ungdomsuddannelser. 
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Økonomi 

- Bilag 2 budgetopfølgning august 20 
 

Christian Mørch gennemgik hovedpunkterne i bilaget. 

Mindre frafald => bedre indtægtsside end budgetteret. Færre 
udgifter pga. corona (forbedringer på skolen er blevet udskudt; 

færre aktiviteter i skolens nedlukningsperiode) + besparelser 
forbundet med ændringer i medarbejdersammensætningen. 
Peter Engberg spurgte til udgiften til de studierejser, som blev ramt 

af corona. Udgiften blev mindre end først frygtet, da Kilroy 
refunderede en del af det tabte beløb til Sydkorea-rejsen.  

Morten Noack spurgte til udgiften til censorer, som har været højere 
end budgetteret. Forklaringen er her, at tallet er udregnet på 
baggrund af, hvor mange censorer vi sender ud hhv. henter ind. 

Morten Noack gjorde desuden opmærksom på en lille fejl i 
budgetopfølgningen: omlægning af lån fra fast rente til lavere fast 

rente (dette rettes). 
 

4 Faglige resultater og pædagogisk udvikling 
- Orientering om eksamensresultater 
- Orientering om udviklingsprojekter i 

2020-21 
 

Sparsomme resultater fra årets eksamen og svært at sammenligne. 
Søren Helstrup uddelte en lille oversigt, der viser en svagt faldende 
tendens, men stadig resultater over det forventede. 

Projektet om klasserumsledelse er genstartet og løber henover 
efterårssemestret. 

 

5 Elevsøgning og –trivsel 

- Orientering om elevtal samt om 
introforløb 
 

Søren Helstrup orienterede om, at vi har fulde klasser i 1.g og 2.g og 

stadig en pæn venteliste til 1.g. 
Introforløbet er blevet evalueret, og det fungerede godt for langt de 
fleste (lille skuffelse over, at klasserne ikke har været blandet pga. 

corona), og eleverne har generelt været glade for aktiviteterne og 
tutorerne. 

Efter evalueringen har vi også afholdt et fokusgruppeinterview om 
elevernes oplevelse af OG, hvor de hæfter sig ved den positive 
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stemning (det hyggelige), fællesskaberne, fagligheden og skolens 
geografiske placering (nem transport). 
På spørgsmålet om, hvorfor man ikke ville vælge OG, svarer nogle 

elever, at de oplever lukkede fællesskaber (mange kender hinanden i 
forvejen). 

Cajsa Golodnoff supplerede med, at hun har hørt flere positive 
fortællinger om OG. 
Hector Foss supplerede med oplevelsen af det stærke fællesskab. 

Jane Hvolbæk roste, at der har været undersøgt og arbejdet med 
bl.a. image, og hun spurgte til, om det har været undersøgt, hvorfor 

optaget så ud, som det gjorde. Søren Helstrup svarede, at det har 
været rigtig svært at finde årsagen til søgemønsteret hos de elever, 
som har fravalgt OG, men arbejdet videre skal dreje sig om den 

gode OG-fortælling: stemningen, fællesskabet og fagligheden. 
 

6 God arbejdsplads 
- Orientering om personaletur 

Søren Helstrup orienterede om den kommende personaletur (den 
25.-27. november) med fokus på det fælles arbejdsmiljø, og hvordan 

vi passer på hinanden. Der vil være oplæg og forskellige aktiviteter 
med fokus på elevtyper, kvalitet og arbejdspres. 
Jane Hvolbæk spurgte til, hvordan lærerne har haft det i denne tid 

med corona. Søren Helstrup svarede, at han løbende taler med TR, 
hvor der er opmærksomhed på lærernes evt. utryghed + at der med 

hele lærerkollegiet har været afholdt dialogskabende møder. Morten 
Noack supplerede med, at lærerne har reageret meget forskelligt – 
og at bekymringerne fortsat skal være et opmærksomhedspunkt. 

 

7 Visionen 

- Bilag 3 Orientering om almen 
dannelsesforløbet  

- Årets øvrige indsatsområder 
 

Søren Helstrup gennemgik bilaget om almen dannelse. 

Cajsa Goldonoff supplerede med, at det er vigtigt at vise, at der er 
mange forskellige muligheder på OG. 

Vi skal videre med at implementere en bæredygtighedsstrategi, og 
så skal der udarbejdes en strategi for det internationale arbejde. 
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8 Orientering om situationen i forbindelse 
med Covid-19 
 

Vi har i skrivende stund styr på coronasituationen, og der har ikke 
været konstateret smitte på OG. (De fire smittede elever var alle 
blevet smittet i deres sommerferie.) 

Hvis der kommer smitte på OG, er retningslinjerne nu, at klassen 
skal hjemsendes og testes. Klassen skal i så fald undervises virtuelt. 

Der er studieture for 3.g i næste uge, ni klasser i Danmark, den 
sidste til Berlin. Der er klare retningslinjer for turene. 
Vi får mange henvendelser om elevernes adfærd i lokalområdet, men 

vi synes faktisk, at de langt hen ad vejen opfører sig ordentligt. 
Vi har aflyst utroligt mange arrangementer, og det er nok ret 

kedeligt at gå i skole i øjeblikket, men vi håber at holde skolen åben 
så meget som muligt. 
 

9 Beslutningspunkter 
- Bilag 4 Udbud af studieretninger 

2021-22 
- Bilag 5 Kapacitetsfastsættelse 

 

Søren Helstrup gennemgik bilaget om studieretningerne, hvor der er 
én nyskabelse: italiensk i ”Sprog og kultur”. 

Der blev fremsat ønske om en gennemgang af, hvordan 
studieretningerne er opbygget, på et kommende møde. 

Søren Helstrup gennemgik bilaget om kapacitetsfastsættelse: forslag 
om 10 klasser igen til næste år. 
Bestyrelsen besluttede at følge anbefalingerne. 

 

 Kommende møde i bestyrelsen og årshjul 

for bestyrelsens arbejde 
- Bilag 6 årshjul for bestyrelsens 

arbejde 
- Reviderede forslag til datoer for 

bestyrelsesmøder: 10/12-20, 18/3-

21 og 9/6-21 samt 15/9-21 og 8/12-
21  

Peter Engberg gennemgik de overordnede emner for årets 

bestyrelsesmøder (årshjulet). 
De reviderede mødedatoer blev drøftet: mødet den 10.12. blev 

flyttet til den 16.12. 

9 Eventuelt Katja Johansen spurgte til principperne i skemalægningen – 
opfordring til at tage det op som punkt på et kommende møde. 

 


