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Referat af  

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 8. juni 2022 kl. 17.00-18.45 

 
Sted: Ordrup Gymnasium  

Til stede: Peter Engberg Jensen, Søren Helstrup, Dina Segalt, Jens Borelli-Kjær, Mads Lebech, Barbara Malling, Hector Gad Foss, Signe 

Stenbak Olsen, Tobias Bang og Jane Hvolbæk Nielsen. Afbud fra Katja Salomon Johansen 

Referent: Christina Stefansen 

 
 Dagsorden Beslutning 

 

1 Endelig godkendelse og af referat af 
møde den 30. marts 2022 

- Bilag 1 Referat af mødet 

30/3-22 
 

Referatet blev godkendt. 

2 Velkommen til nye 

bestyrelsesmedlemmer og 
bestyrelsens konstituering 
 

Formanden gennemgik bestyrelsens sammensætning – og bød især de nye 

medlemmer velkommen. Formanden orienterede kort om bestyrelsens opgaver 
og ansvar: organisationens målsætning/strategi, budget/økonomi, ansvar overfor 
UVM samt ansættelse af rektor. 

Bestyrelsens vedtægter er for nyligt blevet revideret og opdateret. 
Der er fire årlige møder, men hertil kan komme ad hoc-møder med særlige 
temaer. Møderne afholdes efter et standard-årshjul. 

Bestyrelsen skal virke som sparringspartner for skolens ledelse, og det er vigtigt, 
at bestyrelsens medlemmer har en viden om gymnasieskolen. Derfor vil der i 

august/september afholdes et lille seminar med dette fokus, primært for de nye 
medlemmer, men alle er velkomne. 
 

Bestyrelsen består nu af:  
Peter Engberg Jensen: formand, udpeget af Rektorkollegiet 
Katja Johansen: næstformand, udpeget af Gentofte Kommune, medlem af 

kommunalbestyrelsen 



 
 

 2 

Dina Segalt: udpeget af DI, formidlingschef på Experimentarium 

Jane Hvolbæk Nielsen: udpeget af DTU, institutdirektør på DTU, Institut for fysik 
Mads Lebech: valgt af bestyrelsen, direktør i AP Møller Fonden 
Jens Borelli-Kjær: valgt af bestyrelsen, partner i Schrøder Translink 

Signe Stenbak Olsen: valgt af skolens ansatte (med stemmeret) 
Tobias Bang: valgt af skolens ansatte 
Hector Gad Foss: valgt af elevrådet (udtræder, når han bliver student 2022) 

Barbara Malling: valgt af elevrådet (med stemmeret) 
Søren Helstrup: rektor, tilforordnet 
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Evt. opfølgning på beslutninger fra 
sidste bestyrelsesmøde 

 

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været en skriftlig beslutning blandt den 
valgte bestyrelse om at udpege de to selvsupplerede medlemmer: Mads Lebech 

og Jens Borelli-Kjær. 
Formanden har gennemset og godkendt OG’s regnskabsinstruks; denne deles på 
OG’s interne bestyrelsesside. 

 

4 Budgetopfølgning april 2022 
- Bilag 2 Månedsrapport april 

22 
 

Rektor gennemgik budgetopfølgningen for april. Bestyrelsen stillede opklarende 
spørgsmål til budgettets sammensætning, herunder skolens kapacitet og 

udmeldingen heraf. 

5 Pedelboligområdet, mundtlig 
orientering  
 

Rektor orienterede om processen og status på overvejelserne vedr. 
pedelboligområdet. Efter en behovsanalyse blandt skolens elever og 
medarbejdere har en arkitekt udarbejdet nogle tegninger med forskellige 

muligheder. 
Bestyrelsen skal i efteråret bidrage til drøftelsen af, hvilken vej vi skal gå (set i 
lyset af OG’s kapacitet efter den nye elevfordelingsaftale). 

Det kan være at renovere området, sammatrikulere eller evt sælge med henblik 
på at forbedre OG’s nuværende område. Konsekvenserne af elevfordelingsaftalen 
skal indgå i de fremadrettede overvejelser. 

6 Øvrige orienteringspunkter 
- Bilag 3: 

o Elevoptag 2022 

o APV22 
o Pædagogisk udvikling 

Rektor sammenfattede kort det udsendte bilag: 
- Vi er til det kommende skoleår fyldt op i 1.g med i alt 300 elever, heraf 

266 førsteprioriteter. 

- APV: generelt er OG en god arbejdsplads, men der opleves også perioder 
med stress. 
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 - Mange pædagogiske projekter (som lærerne har søgt om at igangsætte); 

hele skolen har arbejdet med supervision. 
 

7 Politiske initiativer og debatter, 

mundtlig orientering og evt. debat 
- Elevfordeling 
- Taxameterreform og 

institutionslovgivning 
 

Rektor gennemgik den politiske aftale om elevfordeling – herunder 

fordelingszoner og afstandszoner, hvor OG hører til førstnævnte. Her skal 
fordelingen først ske efter forældreindkomst. Hvis gymnasiet er overansøgt i en 
indkomstkategori, tildeles pladserne efter et afstandskriterium (den første 

politiske aftale, som nu er ændret, tildelte pladserne efter lodtrækning). 
 
I den efterfølgende debat blev det fremhævet, at den nye aftale om fordeling af 

elever kan medføre øget usikkerhed om driftsøkonomien i forhold til 
kapacitetsfastsættelse, udsving i antal klasser og øget frafald. Dette skal ledelsen 

og bestyrelsen følge nøje. 
 
Rektor orienterede herefter om de foreløbige politiske tanker om: 

1) Institutionslovgivning: ønske om at lave en mere ensrettet lovgivning på de 
forskellige typer af ungdomsuddannelser, herunder bestyrelsessammensætning 
og vilkår for fusioner. 

2) Taxameterreform: overvejelser om, hvordan taxametrene til skolerne skal 
sammensættes (elever, bygninger o.a.). Danske Gymnasier har et ønske om, at 
der først pilles ved taxameteret, når vi kan se effekten af elevfordelingsaftalen.  

 

8 Forslag til mødetidspunkter i 
skoleåret 2022-23: 

- 21. september 
- 14. december 
- 22. marts  

- 7. juni 
 

Ændringer til mødetidspunkter: 
- 22. september 

- 13. december 
- 22. marts  
- 7. juni 

 

9 Eventuelt 
 

Intet. 

 


