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Referat af bestyrelsesmødet på Ordrup Gymnasium d. 18. marts 2021 kl. 18.00-20.00 
 
Sted: Virtuelt – via TEAMS  
Til stede: Peter Engberg Jensen, Peter Nordkild, Søren Helstrup, Morten Noack, Cajsa Golodnoff, Hector Gad Foss, Katja Johansen, Signe Stenbak 
Olsen, Jens Peter Bredholt og Jane Hvolbæk Nielsen. 
Desuden deltog revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte. 
Referent: Christina Stefansen. 

 
 Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse af referat af 
bestyrelsesmødet d. 16. december 
2020 – samt beslutning om 
underskriftsform 
Bilag 1 

Referatet blev godkendt. 
Søren Helstrup opfordrede til fysiske underskrifter på referatet (afgivet inden påske), hvilket 
bestyrelsen tilsluttede sig. 
 

2 Evt. opfølgning på beslutninger fra 
sidste bestyrelsesmøde 

Ingen opfølgning. 
 

3 
 

Orientering om søgetal, ETU og 
Ungdomsprofilundersøgelsen i 
Gentofte kommune 
Bilag 2 

Søren Helstrup orienterede om søgetallene, hvor OG har fået ca. 235 førsteprioritetsansøgere, hvilket 
er bedre end sidste år, men stadig ca. 60 ansøgere under det ønskede. OG tiltrækker elever lidt længere 
væk fra, hvilket sikrer en lidt større diversitet. 
I hovedstadsområdet er der generelt set færre ansøgere end sidste år, men Søren Helstrup udtrykte en 
forventning om, at OG får de elever, vi skal have i forhold til de 10 spor, vi har planlagt at oprette. 
Søren Helstrup orienterede om resultaterne i den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU), hvor 
eleverne udtrykker rigtig stor tilfredshed med at gå på OG – faktisk er OG’s elever de mest tilfredse i 
hovedstadsregionen!  
Der er dog også nogle opmærksomhedspunkter omkring mobning og krænkende adfærd, som i den 
kommende tid bliver et indsatsområde – også efter ønske fra elevrådet. 
Ungdomsprofilundersøgelsen i Gentofte Kommune viser, at de unge generelt set har det godt, men 
Søren Helstrup pegede også på, at nedlukningen har været en stor udfordring for mange unge.  
De unges trivsel er og bliver et stort indsatsområde på OG, og at vi gør meget, som fungerer godt for 
elever og medarbejdere, blev eksemplificeret og understøttet af Hector Gad Foss og Signe Stenbak 
Olsen. 
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4 Årsregnskab 2020 og 
revisionsprotokollat 
Bilag 3 Årsrapport 2020 
Bilag 4 Revisionsprotokollat 
Bilag 5 Bestyrelsens tjekliste og 
stillingtagen til 
revisionsprotokollatet 

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet og sammenfattede 
indledningsvist, at ”alt er i den skønneste orden”.  
Søren Helstrup supplerede kort med et par kommentarer til ledelsesberetningen vedr. ændringer i 
ledelsens sammensætning, som har haft betydning for årsregnskabet.  
Christian Dahlstrøm gennemgik herefter centrale detaljer i regnskabet, herunder en række nøgletal 
samt årsresultatet, og besvarede opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.  
Christian Dahlstrøm gennemgik revisionsprotokollatet, som viste, at der på OG ikke er anledning til 
kritiske bemærkninger. 
Samlet set peger revisionen på, at OG har en god og solid økonomi. 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsregnskabet og den bagvedliggende dygtige administration.  
Bestyrelsen bemyndigede Peter Engberg Jensen til at underskrive bestyrelsens tjekliste i forhold til 
revisionen. 
Bestyrelsen takkede for godt samarbejde med Christian Dahlstrøm fra Deloitte. 
 

5 Beslutning om bemyndigelse til at 
indberette til 
Undervisningsministeriet 
Bilag 6 

Bestyrelsen bemyndigede Søren Helstrup til at indberette til Undervisningsministeriet. 

6 Budgetopfølgning 2020 
Bilag 7 Budgetafvigelser regnskab 
2020 

Peter Engberg Jensen konstaterede, at budgetafvigelserne blev behandlet på sidste møde og under 
gennemgangen af årsrapporten. Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer. 
 

7 Drøftelse af procesplan for 
pedelbolig og boldbaner 
Bilag 8 

Søren Helstrup gennemgik det udsendte bilag med forslag til procesplanen omkring udnyttelsen af OG’s 
område med pedelbolig og boldbaner. Lige nu arbejdes der på en behovsanalyse med inddragelse af 
både medarbejdere og elever. 
På bestyrelsesmødet i juni fremlægges idéerne til en indledende drøftelse, og i september opridses en 
række scenarier, som i sidste ende skal føre til en prioriteret rækkefølge mhp. udnyttelse af området. 
Peter Nordkild opfordrede til, at hverken kommune eller naboer inddrages, før der er besluttet noget 
om, hvad vi vil gå videre med. 
Katja Salomon nævnte muligheden for at gøre brug af Lokale- og Anlægsfonden, hvor der kan søges 
midler til projektet. 
Bestyrelsen godkendte procesplanen. 
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8 Orientering om situationen i 
forbindelse med Covid-19 
 

Søren Helstrup orienterede om situationen med Covid-19: 
Eleverne er pt. stadig hjemsendt. Generelt er det vores oplevelse, at elever og lærere har løftet en 
kæmpestor opgave under nedlukningen, som allerede har varet tre måneder. Det er gået over al 
forventning, og vi hører kun ros fra elever og forældre til lærerne og fra lærerne om eleverne, som har 
hængt i og holdt ud.  
Men alle er slidte nu. Heldigvis må eleverne nu komme på OG en dag om ugen til udendørs 
undervisning. Det er dejligt at opleve liv på skolen, og eleverne er glade. 
Efter påske forventer vi større genåbning, og det bliver i et system med superviseret selvpodning, hvor 
alle skal testes to gange ugentlig på OG – både elever og medarbejdere. Alle udgifter til testkits mv. 
afholdes af regionen, og arbejdsløn til de supervisorer, vi skal ansætte, refunderes af staten. Det bliver 
en stor udfordring både administrativt og i klasserne. 
Vi har fået en større særbevilling til særlige tiltag for at øge det faglige niveau og elevernes trivsel. Det 
er politisk sympatisk, men det bliver en stor udfordring at skaffe tid for både elever og medarbejdere. 
Vi vil både inddrage lærerne og høre ideer fra andre skoler, ministeriet mv. i forhold til hvilke initiativer, 
der kan lade sig gøre. Aktiviteterne skal være afholdt med udgangen af juli. 
Bestyrelsen kommenterede på mulighederne for at bruge midlerne meningsfuldt og stillede spørgsmål 
vedr. elevernes og medarbejdernes holdninger til det nye testsystem. 

 

9 Eventuelt 
 

Søren Helstrup orienterede om følgende: 
Lars Venbjerg er startet som ny driftschef pr. 1. marts med ansvar for hele den bygningsmæssige og 
administrative drift på OG. Det er gået godt, og medarbejderne har taget rigtig godt imod ham. Budget, 
årsrapport og løbende budgetopfølgninger samt langsigtede økonomiske strategier laves nu i 
samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, Dorte Hosbond Johansen, der tidligere har været 
økonomimedarbejder på OG, og nu som selvstændig bl.a. laver økonomi for en håndfuld gymnasier og 
skoler.  
Peter Engberg Jensen afsluttede med at minde om næste bestyrelsesmøde den 9. juni, hvor det 
forhåbentlig bliver muligt at mødes til en middag. 
 

 


