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Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 9. juni 2021 kl. 17.00-18.45 
 
Sted: Ordrup Gymnasium  
Til stede: Peter Engberg Jensen, Peter Nordkild, Søren Helstrup, Morten Noack, Cajsa Golodnoff, Hector Gad Foss, Katja Johansen, Signe Stenbak 
Olsen og Jane Hvolbæk Nielsen 
Afbud: Jens Peter Bredholt 
Referent: Christina Stefansen 
 

 Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse og af referat af møde d. 18. marts 2021 

- Bilag 1 
 

Referatet blev godkendt. 

2 Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
 

Ingen opfølgning. 
Rektor orienterede dog om, at OG som forventet har fået de nødvendige elever 
tilført og starter skoleåret efter ferien med 10 fulde klasser og en venteliste. 
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Økonomi - orientering 

- Bilag 2 budgetopfølgning april 2021 
 

Rektor fremlagde kortfattet perioderegnskabet for de første fire måneder i 2021 – 
dette viser et højere overskud end budgetteret, dels fordi vi har fået tilført flere 
penge, dels fordi frafaldet har været mindre end frafaldsforudsætningerne.  
Der er i perioden kommet tilskud til fagligt løft og arbejde med elevtrivsel, hvor der 
har været arrangementer for alle klasser. 
Vi har også fået tilført efteruddannelsesmidler, men der har været færre muligheder 
for efteruddannelse under nedlukningen. 
Endelig er der blevet tilført midler til afviklingen af de superviserede selvtests.  
 

4 Faglige resultater og pædagogisk udvikling – orientering  
 

Rektor orienterede om følgende: 
Eksamen er i gang. Eleverne skal til færre eksamener end normalt. 1.g og 2.g har en 
mundtlig eksamen hver, mens 3.g’erne er til skriftlig eksamen i dansk, to mundtlige 
eksamener samt det mundtlige SRP-forsvar. De foreløbige resultater ser meget fine 
ud. 
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På spørgsmål fra bestyrelsen blev elevernes og lærernes oplevelse af den justerede 
eksamensperiode og udbyttet af den virtuelle undervisning drøftet. 
 
Den pædagogiske udvikling i dette skoleår har været koncentreret om virtuel 
undervisning. Dette arbejde fortsætter det kommende år med en vigtig 
erfaringsopsamling og videreudvikling i regi af PU (skolens pædagogiske udvalg).  
 
Vi har afrundet projektet om klasserumsledelse. Projektet har været hårdt ramt af 
coronasituationen, men alligevel har mange lærere gjort sig interessante erfaringer, 
som blev delt på et inspirerende møde ultimo maj. Projektet har været forankret i 
PU, som følger op på det med et ny projekt om supervision. 
Rektor forklarede på spørgsmål om virtuelt internationalt samarbejde: 
Lige nu er en 1.g-klasse involveret i et Erasmus+-projekt, som indtil videre kun har 
kunnet lade sig gøre virtuelt. I det kommende skoleår skal klassen forhåbentlig rejse 
og møde de andre skoler i projektet. 
Vi er ved at lægge sidste hånd på en strategi for det globale arbejde. Et nøglepunkt i 
denne strategi bliver Globale Gymnasier – et netværk af ti gymnasier spredt ud over 
landet, som OG nu er blevet en del af. 
 

5 Pedelbolig og boldbaner - drøftelse 

- Bilag 3 Behovsanalyse  
 

Bestyrelsen har på de foregående møder haft en indledende snak om mulighederne 
i forhold til den gamle pedelbolig og den dervedliggende boldbane. 
Bestyrelsen drøftede behovsanalysen  og konkluderede, at nøgleord var 
fælleskab, fleksibilitet, undervisning og lokal forankring. 
Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver på ønskerne til inde- og udefaciliteter, 
bl.a. muligheder for bevægelse, et auditorium o.a. 
Ledelsen blev bl.a. opfordret til at indtænke de nuværende lokalers muligheder i 
forhold til en evt. ny bygning samt en konkretisering af ønskerne og til at invitere til 
dialogmøde med de omkringliggende foreninger og institutioner.  
Formanden konkluderede, at den videre proces dels skal rumme dialog med 
lokalområdet, og at der indhentes ekstern hjælp i form af rådgivere og arkitekter. 
Rektor bad om bestyrelsens input til af finde den gode hjælp. 
Rektor bad slutteligt om bestyrelsens tilslutning til, at det det bliver skolens ledelse, 
som laver en prioriteret liste. Dette var der bred opbakning til. 
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6 Bestyrelsens kompetencer og selvevaluering 

- Drøftelse i bestyrelsen 
 

Der skal ifølge vedtægterne sammensættes ny bestyrelse pr. 1. maj 2022. Peter 
Nordkild orienterede om, at han stopper i bestyrelsen ved periodens udløb. 
Formanden lagde herefter op til en drøftelse på næste møde vedr. bestyrelsens 
centrale opgaver – og dernæst ønsker til bestyrelsens samlede kompetencer, 
herunder meget gerne hvad skolens ledelse særligt har brug for. Endelig ønsker han 
at undersøge, hvorvidt skolens vedtægter bør revideres. 
Der var enighed om, at punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 
 

7 Orientering om situationen i forbindelse med Covid-19 
 

Rektor orienterede om, at alle elever er tilbage på fuld tid. Der er løbende enkelte 
elever i karantæne som nære kontakter, men vi har undgået den store 
massehjemsendelse, og eksamen kører efter planerne. Der har været ca. tyve 
smittede elever siden genåbningen efter påske – ingen af dem er smittet på OG. 
Ingen medarbejdere er blevet smittet. 
Vi har i det superviserede selvtestsystem gennemført ca. 6000 tests og fundet fire 
positive. 
 

8 Kommende møder i bestyrelsen 

- 15/9-21  

- 8/12-21 

- 22/3-22 (forslag) 

- 8/6-22 (forslag) 
 

Bestyrelsen har tidligere aftalt, at der skal holdes et bestyrelsesseminar om rammer 
og regler for det at drive skole. Det blev vedtaget, at seminaret placeres i oktober. 
Forslaget om bestyrelsesmøde den 22/3-22 blev ændret til den 30/3-22. 

9 Eventuelt 
 

Rektor orienterede om, at OG’s hidtidige kantineforpagter opsagde aftalen 
umiddelbart efter sidste bestyrelsesmøde. Der er netop indgået aftale med en ny 
forpagter, der har mange spændende idéer til at videreudvikle kantinen. Aftalen er 
indgået efter en proces med stor elevinddragelse og i overensstemmelse med OG’s 
visioner om bæredygtighed. Forpagteren afsløres i denne uge i en lille release-
kampagne på de sociale medier (på bestyrelsesmødet blev det afsløret, at det bliver 
fimaet bag Café Europa, som fremover skal drive OG’s kantine). 
 
Dernæst fortalte rektor, at der i disse dage er politiske forhandlinger om nye 
modeller for taksameter, fordeling af elever og kapacitetsstyring. Det politiske mål 
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er især at redde nødstedte gymnasier i provinsen, som er hårdt ramt af faldende 
ungdomsårgange.  
 
Formanden takkede til sidst Cajsa Golodnoff, som bliver student lige om lidt, for 
godt samarbejde i bestyrelsen. 
 

 


