Rektor
Allerød, d. 9. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2017
Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Mads Heidemann(MH), Thomas Kirkegaard(TK), Colin
Cessford(CC), Mette Buchardt(MB), Peter Thramkrongart(PT), Vitus Woge Nielsen(VN).
Afbud: Anne Hyrup Madsen(AM), Katrine Rasmussen(KR).
Desuden deltog Kirsten Schiellerup(KSC), Sonja Wærness (referent).
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2017.
Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2017 blev godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
3. Redegørelse for forventet optag.
Rektor oplyste, at der ved afslutningen af fordelingsprocessen er optaget elever til 9 klasser, med
mellem 28-29 i gennemsnit i hver klasse. Derudover har skolen på nuværende tidspunkt 7 elever på
venteliste til 1.g. Første tælledag for 1.g. elever er i november.
Formanden tilføjede, at det er et meget positivt resultat, som også giver ro omkring økonomien.
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.
4. Budgetopfølgning pr 1. juni 2017.
Formanden gennemgik budgetopfølgningen pr. juni 2017. Der har på nuværende tidspunkt i året
ikke vist sig behov for at foretage justeringer ift. den fremlagte budgetopfølgning på bestyrelsesmødet d. 22. marts. Både nettolønudgiften, øvrige driftsudgifter, indtægtssiden i form af statstilskud og finansielle poster udvikler sig planmæssigt. Det forventede resultat for 2017 er fastholdt.
På baggrund af tilpasningerne af lønomkostningerne ifm. afslutningen af skoleåret 16/17 og det nye
skoleår 17/18, vil der blive foretaget en ny lønvurdering til fremlæggelse på bestyrelsesmødet i
oktober. Økonomien ser fortsat fornuftig og robust ud.
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.
5. Orientering om planlagte projekter vedr. ejendommen hen over sommeren.
Rektor fremførte, at der i lyset af de senere års omfattende renoveringsprojekter ikke udestår så
meget på den indvendige- og udvendige bygningsvedligeholdelse.
I løbet af sommeren vil der ske udskiftning til LED-belysning i klasselokalerne og på gangene til
en lysopsætning, der kombinerer armaturer og pendler. Lysudskiftning i badekarret er et større
projekt, som skal i udbud i efteråret 2017 og forventes igangsat i løbet af 2018. Lysudskiftningerne
vil betyde en energibesparelse.
På baggrund af en akustisk rapport, skal der hen over sommeren endvidere investeres i støjdæmpende foranstaltninger i de nye musiklokaler. Derudover skal der renses ventilationsrør og ske
udskiftning af ventilationsaggregat i N-fløjen. Der skal males i de resterende klasselokaler, og alle
klasselokaler vil blive udstyret med nye opslagstavler og knagerækker, i forlængelse af elevtrivselsundersøgelsen.
Rektor omtalte en udarbejdet statusrapport af skolens tag, som viser, at taget generelt er i en god
stand. Der er således ikke belæg for at starte en større renovering på nuværende tidspunkt, men
taget skal naturligvis løbende vedligeholdes og vurderes.
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Måltal for ligestilling mellem køn i bestyrelse og ledelse.
SOW orienterede kort om den årlige indberetning til Ministeriet af måltal og politikker for ligestilling mellem køn i bestyrelse og øvrig ledelse iht. §11 i Ligestillingsloven. Indberetningen skal
indsendes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ift. kravene i Ligestillingsloven lever
skolen stadig op til de angivne måltal for en ligelig kønssammensætning både blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen og på øvrigt ledelsesniveau på skolen. Ved en ligelig kønssammensætning forstås, at hvert køn er repræsenteret med minimum 40%. I lyset heraf skal hverken bestyrelsen eller ledelsen foretage sig yderligere for så vidt angår indberetningen for regnskabsåret 2016.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Brev vedr. STUKs tilsyn med de almene gymnasiers forvaltning af løn- og personaleudgifter.
Formanden redegjorde for Styrelsens orienteringsskrivelse om de afdækkede forhold ifm. Styrelsens undersøgelse af, om gymnasierne administrerer ledelsens løn-og ansættelsesvilkår, tjenesterejser, repræsentation og kørsel i egen bil efter de gældende regler. Endvidere, om gymnasierne
efterlever dokumentationskravene ifm. bilag på repræsentationsudgifter, og om der konteres korrekt på Statens kontoplan ift. tjenesterejser og repræsentation.
Formanden påpegede, at der er tale om generelle betragtninger på tværs af de udvalgte gymnasier i
undersøgelsen. Hovedkonklusionen er, at gymnasierne generelt følger retningslinjerne og forskrifterne på de omhandlende områder. I lyset af enkelte afdækkede forvaltningsmæssige fejl finder
Styrelsen dog anledning til at præcisere og indskærpe de gældende regler på de observerede områder.
Formanden fremhævede, at nogle af punkterne løbende følges i bestyrelsen, og at revisionen endvidere påser, at administrationen for så vidt angår tjenesterejser og repræsentation foregår efter
gældende regler.
Rektor tilføjede, at skolens administration har kigget på de omtalte områder og ikke har afdækket
noget administrativt uretmæssigt.
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til sagen.
8. Gymnasiereformen.
Rektor orienterede om, hvordan skolen har grebet opgaven an med det nye grundforløb.
Formålet med grundforløbet er, at eleverne har et bedre grundlag for at vælge studieretning end
hidtil, hvor de har skullet vælge studieretning allerede inden starten i 1.g. Det medfører, at først d.
7/11 påbegyndes undervisningen i de endelige klasser på baggrund af de valg, som eleverne
foretager i oktober.
Skolen har på forhånd spurgt eleverne om deres faglige interesseområder, hvilket 75% har svaret
på. Tilbagemeldingerne viser, at eleverne fordeler sig nogenlunde som hidtil ift. interesse for hhv.
det naturvidenskabelige, det sproglige, det samfundsfaglige og det kunstneriske hovedområde.
Oplysningerne benyttes dels til at følge den enkelte elev, om der sker ændringer i interessen i
grundforløbet, og dels er de anvendt ifm. sammensætningen af de midlertidige klasser.
Alle i samme klasse har samme kunstneriske fag. Endvidere er der ved fordelingen sket en spredning ift. hvilke skoler, eleverne kommer fra, ligesom viden om elevernes karaktergennemsnit er
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brugt til at sikre et nogenlunde ens (folkeskole)karaktergennemsnit i de enkelte klasser. Der er også
taget hensyn til kønsfordeling.
Undervisningen er tilrettelagt således, at alle klasser har det samme grundforløb. I løbet af grundforløbet skal eleverne have smagsprøver på 3 studieretninger (fra 2 fakulteter), hvilket er tilrettelagt på 3 eftermiddage. Alle elever skal obligatoriskscreenes i matematik.
Der oprettes en elektronisk portefølje i Lectio på hver enkelt elev. Lærerne i grundforløbet skal
udarbejde en kort evaluering (skriftligt skudsmål) på hver elev, som lægges i porteføljen. Eleverne
skal selv notere reflektioner og foreløbigt ønske ned i porteføljen. Der er en obligatorisk evalueringssamtale med en studievejleder ved afslutningen på grundforløbet, med fokus på elevens overvejelser om valg af studieretning.
Hytteturene vil blive afviklet som hidtil, dvs. en uge efter at eleverne er startet. Derudover har
skolen planlagt et forældremøde torsdagen efter skolestart, hvor der vil være en præsentation af AG
og hvor teamlærerne i de enkelte klasser vil fortælle om planlagte aktiviteter mm. Tanken er at gøre
både forældre og elever trygge ved alt det nye.
Rektor tilføjede, at det har været et stort arbejde for lærerne at tilrettelægge grundforløbet, som
bliver spændende at komme i gang med at udfolde over for eleverne til august.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det gode arbejde, som er lagt for dagen ift. gymnasiereformen.
9. Elevarrangementer og alkohol.
Rektor gav en grundig redegørelse for udviklingen i den måde, som elevcaféerne har udviklet sig
på gennem tiden.
Fredagscaféer er en gammel tradition på skolen, og der har normalt været afholdt 5-6 i hvert skoleår. Indtil 2008 forløb disse arrangementer på en måde, hvor det var tilstrækkeligt, at en pedel var
til stede og kunne låse skolen af til sidst. Siden 2008 har skolen aflønnet 2 lærere for at være til
stede, men i takt med at elevcaféerne har udviklet sig til lidt mere end almindelig hygge, så ledelsen i 2013 sig nødsaget til at hyre en professionel vagt til arrangementerne. Siden 2015 har rektor
og vicerektor på skift været til stede, og i 2016 blev det nødvendigt at supplere med endnu en professionel vagt, så der nu er 1 ledelsesrepræsentant, 2 lærere og 2 vagter til stede ved elevcaféerne.
Bestyrelsen blev på mødet i oktober 2016 orienteret om forløbet af idrætsdagen med efterfølgende
elevcafé i september 2016. Mange elever startede med at drikke tidligt på dagen og var derfor
meget berusede til den efterfølgende elevcafé. Arrangementet var ikke kun vanskeligt at styre inde
på selve skolen, hvor bl.a. en grænseoverskridende optræden måtte afbrydes. Også i omgivelserne
gav elevernes opførsel anledning til klager, bl.a. fra supermarkedet Meny og fra mødre til børn,
som havde følt sig chikaneret af elever, der drak og røg ude på stien. Endvidere kom der klager fra
skolens rengøringsfirma, idet de tilbageværende elever efter caféens officielle afslutning havde
saboteret rengøringen og optrådt på en helt uacceptabel måde over for de ansatte rengøringsmedarbejdere.
På baggrund af begivenhederne tog ledelsen skridt til at aflyse elevcaféen i oktober. Efterfølgende
blev der afleveret 500 underskrifter fra eleverne, hvor de beklagede hændelsesforløbet.
Ledelsen, elevrådet og elevcaféudvalget havde herefter et godt samarbejde om en ny model for
afvikling af elevcaféerne med en strammere styring, og den efterfølgende elevcafé i november
forløb også ganske fint. Bestyrelsen blev orienteret herom på december mødet 2016.
Elevcaféen i januar 2017 forløb også fornuftig, men i marts gik det galt igen. Der var igen mange
elever, som var berusede allerede inden caféens start kl. 15.30. En elev forsøgte også at klatre over
en afspærring og faldt ned- heldigvis uden at komme alvorligt til skade. Efterfølgende var der
klager fra busselskabet Movia, hvor chauffører er utrygge ved at køre forbi Allerød Gymnasium,
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når der har været elevarrangementer. Endelig meddeler 2 af skolens erfarne lærere, at de ønsker at
være fritaget for at være til stede ved caféarrangementerne.
Til april måneds elevcafé stiller rektor og vicerektor sig i hovedindgangen og kan konstatere, at
mange elever lugter af øl og spiritus, og nogle har synligt øl og øl-bong med. En klasse, som
kommer tilbage fra en ekskursion, har åbenlyst drukket. Fra rengøringsfirmaet modtager skolen
efterfølgende igen klager og billeddokumentation for et helt uacceptabelt og utilstedeligt svineri,
specielt på toiletterne, som rengøringsmedarbejderne blev mødt af.
Med udgangspunkt i det skitserede (historiske) forløb vurderer ledelsen, at skolen ikke længere kan
afholde elevcaféer/elevarrangementer i den eksisterende form. Den aftalte strammere styring af
disse arrangementer må konstateres ikke at virke efter hensigten. Udviklingen gennem årene er gået
fra et hyggeligt socialt fællesskabende arrangement til et arrangement præget af festmentalitet.
Rektor ønskede bestyrelsens stillingtagen til, om den her type elevarrangementer bør fortsætte.
Formanden fremhævede, at rektors redegørelse er dybt bekymrende og viser, at det ikke kun er et
internt problem på skolen, men at det også har en række negative konsekvenser for andre i det
omgivende samfund og dermed for skolens renommé og for rengøringen på skolen.
I bestyrelsens grundige drøftelse var der enighed om, at elevcaféerne ikke kan fortsætte i sin nuværende form på grund af elevcaféernes yderst uheldige udvikling. Bestyrelsen anerkendte den
store betydning for fællesskabet på skolen, som caféerne har, men intet lige nu tyder på, at eleverne
kan håndtere og efterleve de nye spilleregler, som blev aftalt i efteråret. Både bestyrelsen og rektor
var enig i den store værdi, som det har for skolen og dens liv, at der skabes rum for eleverne til at
samles i et socialt fællesskab på tværs af klasser og årgange. Men der er behov for nytænkning og
evt. en helt anden type arrangementer, der kan erstatte den værdi, som caféerne har haft.
Elevrepræsentanten (PT) fremførte, at når eleverne er så glade for elevcaféerne hænger det sammen
med, at man modsat til festerne får talt rigtig meget sammen på kryds og tværs under caféerne. Der
er også meget stor opbakning til caféerne.
I bestyrelsens efterfølgende ideudveksling til et nyt koncept kom det bl.a. frem, at man kunne se på
mulighederne for at lave nogle arrangementer, hvor man kunne kombinere de gode elementer i
cafétanken med en elevfest.
Bestyrelsen mente ikke, at flytningen af elevcaféerne fra fredag eftermiddag til en anden hverdag i
ugen var en løsning på problemet.
Rektor fremførte, at der også var mulighed for udvikling af en ny slags arrangementer, som kunne
være kulturaftener, hvor der kunne entreres med musikere, forfatter o. lign.til at komme og underholde. Disse aftener skulle i givet fald være alkoholfrie.
Bestyrelsen tilkendegav sin opbakning til rektors videre arbejde med et nyt koncept til erstatning
for elevcaféerne i deres nuværende form. Der serveres ikke alkohol til arrangementer på hverdage.
10. AG lige nu. Orientering. Elever, lærere, KSC.
Medarbejderrepræsentanten (CC) nævnte, at lærerne imødeser næste skoleår med en vis spænding.
Der har været arbejdet intenst på det nye grundforløb. Derudover er lærerne optaget af eksamener
og afholdelse af spørgetimer, hvor eleverne kan få vejledning.
Medarbejderrepræsentanten (MB) tilføjede, at hun ikke oplever nogen bekymring blandt lærerne
for det nye grundforløb, da der har været tale om en god planlægningsproces.
Elevrepræsentanterne oplyste, at livet på skolen er præget af eksamener og årsprøver.
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Offentlighed?
Bestyrelsen besluttede, at alle ovenstående punkter er offentlige.
12. Mødedatoer for det kommende år: 11/10 2017, 14/12 2017, 13/3 2018 og 6/6 2018.
Bestyrelsen vedtog de foreslåede mødedatoer for det kommende år.
Formanden tilføjede, at der som tidligere besluttet i bestyrelsen er temadrøftelse på mødet i oktober, hvor prorektor på Århus Universitet Berit Eika kommer og holder oplæg om overgangen fra
gymnasiet til videregående uddannelser.
13. Afsked med Elevmedlem: Peter bliver student.
Formanden rettede en stor tak til elevrepræsentanten Peter Thramkrongart for hans indsats i bestyrelsen
og for de altid gode og kreative input til drøftelserne.
Bestyrelsen ønskede Peter held og lykke i fremtiden.
14. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
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