
 
 
 
 

 

Referat af 

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 22. september 2022 kl. 17.00-19.00 
 
Sted: Ordrup Gymnasium 
Til stede: Peter Engberg Jensen, Søren Helstrup, Dina Segalt, Jens Borelli-Kjær, Mads Lebech, Barbara Malling, Markus Wiberg-Jørgensen, 
Signe Stenbak Olsen, Tobias Bang og Jane Hvolbæk Nielsen. Afbud fra Katja Salomon Johansen 
Referent: Christina Stefansen 

 
 Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse af referat af 
mødet d. 8. juni 2022 
Bilag 1: Referat af møde d. 8. juni 
2022 

Referatet blev godkendt. 

2 Evt. opfølgning på beslutninger fra 
sidste bestyrelsesmøde 

Markus Wiberg-Jørgensen er udpeget af elevrådet til at deltage i dette møde, indtil der er 
valgt ny formand, og Barbara Malling er fyldt 18 år. 
Siden sidst: d. 30. august blev der afholdt seminar for nye bestyrelsesmedlemmer med 
fokus på OG specifikt og gymnasieskolen generelt vedr. struktur, lovgivning osv. 

3 
 

Økonomi: orientering  
Bilag 2: Månedsrapport august 22 
inkl. Bilag 2a: Budgetopfølgning pr. 
31. august 22 og Bilag 2b: noter 
 

Rektor orienterede om den økonomiske status. Der forventes et underskud for året på knap 
900t. Det er 300t bedre end i budgettet. Der har været mange refusioner som følge af det 
voldsomme coronarelaterede sygefravær i årets første måneder. Vi er blevet rigtig gode til 
at få eleverne til at betale for de bøger, de ikke afleverer tilbage, hvilket også har påvirket 
positivt. Negativt er det, at der har været et meget stort frafald af elever på 2.g-årgangen.  
Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål – og nikkede til månedsrapporten. 
Rektor orienterede endvidere om, at budgettet for 2023 ser dystert ud. Det store frafald i 
2.g koster dyrt, og oven i dette kommer forventede ekstraudgifter til el og varme på ca. 
300-350t. Det forventes fortsat, at der afsættes penge til at holde 150-års jubilæum, 
ligesom der arbejdes videre med planer om solceller, LED-belysning mv. Skolens økonomi er 



 
 

fortsat bundsolid, så det er ledelsens opfattelse, at vi skal stå det kommende års underskud 
igennem og holde fokus på at sikre, at driften på den lange bane er i balance. 
Formanden orienterede om mulighederne for at investere i fx stats- og 
realkreditobligationer for at styrke skolens økonomi. Bestyrelsen nikkede til, at formanden 
sammen med rektor undersøger mulighederne yderligere. 

4 Udbud af studieretninger 2023: 
beslutning 
Bilag 3: Udbud af studieretninger 
2022-23 
 

Rektor orienterede om oplægget til udbud af studieretninger, herunder især de foreslåede 
ændringer i de sproglige studieretninger. Det har ikke været muligt at oprette 
studieretningen med samfundsfag på B-niveau (Europaklassen), hvorfor tysk og fransk A nu 
kobles på Sprog & Kultur med latin på C-niveau. Bestyrelsen besluttede at følge ledelsens 
indstilling, herunder at afvente om eleverne i år tilvælger Europaklassen, inden den 
endelige beslutning tages. 

5 Kapacitetsfastsættelse 2023: 
orientering 
 

Rektor orienterede om, at Undervisningsministeriets bebudede udmelding om kapacitet er 
udskudt. Den skulle være kommet 1. september, men er forsinket. Baggrunden er, at 
ministeriet i sidste øjeblik besluttede sig for at inddrage den tekniske kapacitet, hvilket der 
regnes på pt. 

6 Pedelbolig og boldbanerne: fortsatte 
drøftelser 
Bilag 4a: Oplæg til drøftelse 
Bilag 4b: Arkitektoplæg 

Formanden opridsede den hidtidige proces vedr. pedelboliggrunden og de to grunde med 
boldbaner, hvorefter rektor lagde op til, at bestyrelsen snart skal vælge en vej at gå ud fra 
følgende tre scenarier: 

1) Istandsættelse af pedelboligen mhp. anvendelse efter skolens behov 
2) Rive pedelboligen ned og sammatrikulere de tre grunde – og herefter bygge nyt 
3) Sælge de tre matrikler og bygge nyt på OG’s matrikel; nedrivning af L-bygningen og 

billedkunsthuset – og herefter bygge en ny bygning med undervisningslokaler mm. 
Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver i forhold til de tre scenarier – både vedr. mulig 
udsættelse af beslutningen, fremtidig økonomi (muligheder for fondsmidler), skolens behov 
mv. Formanden samlede op og lagde mulig udsættelse af beslutningen til rækken af 
scenarier. Formanden lagde op til, at bestyrelsen på næste møde skal forsøge at indsnævre 
feltet af muligheder. 

7 APV 2022 handleplan: orientering 
Bilag 5: APV handleplan 2022 

Rektor orienterede kort om APV-handleplanen og svarede på enkelte opklarende 
spørgsmål. 



 
 

8 Faglige resultater og pædagogisk 
udvikling: orientering 
Bilag 6: Eksamensresultaterne 2022 
mv. 

Rektor orienterede kort om eksamensresultaterne for 2022 samt for tallene for skoleåret 
2020-21, hvor Uddannelsesstatistik muliggør en sammenligning med tallene på landsplan. 
OG kan fremvise fine resultater – både på karaktergennemsnit (også i forhold til den 
socioøkonomiske reference), trivsel og overgang til videregående uddannelser. 

9 Eventuelt Rektor fortalte om det seneste nummer af ”Gymnasieforskning”, hvori der er en fin artikel 
om et lektielæsningsprojekt på OG. 

 


