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Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium 7/12 2016 

Tilstede: Billy Adamsen (BA), Stig Hjarvard (SH), Inga Jørgensen (IJ), Peter Ditlev Olsen (PO), Elly Willer (EW), 

Bjarne Kaspersen-Hansen (BK), Preben Kærsgaard Philipson (PP), Tobias Garde Hagens (TG), Susse Sjørslev 

Christensen (Su), Simone Wildenrath (SW) og Emilia I S Gamrath (EG)  

 

1) Dagsordenen blev godkendt 

2) Referatet af mødet 14/9 2016 blev godkendt  

3) Kvartalsrapport 1/1-30/9 2016 

PO fremlagde bilag 2a og 2b og tilføjede, at skolen står over for en større vedligeholdelsesopgave 

med alle vinduer. Derfor er man ekstra grundige i analysen af den bedste løsning. 

Bestyrelsen godkendte Kvartalsrapporten. 

4) Behandling af Budget 2017 

BA indledte med en invitation til hele bestyrelsen om at byde ind under punktet med forslag til, 

hvordan skolen og ledelsen mindst smertefuldt gennemfører de voldsomme besparelser, skolen 

står over for i de kommende 3-4 år. 

Herefter fremlagde PO bilag 3a og 3b, hvor der budgetteres med et underskud for 2017 på ca. 

600.000. PO takkede bestyrelsen for denne gestus, der betyder, at vi kan indfase besparelserne og 

tilpasse organisationen mere gradvist.  Der er for skoleåret 2017-18 indarbejdet en besparelse på 

undervisningen på fem årsværk, der vurderes at kunne klares ved naturlig afgang og minimalt 

behov for årsvikarer. Der er dog en usikkerhed forbundet med den nye reform og dens 

kompetencekrav. På trods af denne besparelse stiger udgifterne til undervisningen med knap 2 

millioner, primært pgra. overenskomstmæssige lønstigninger. Der er skåret meget på driften, men 

der er også prioriteret at beholde aktiviteter, der er vigtige for markedsføringen og den fremtidige 

elevsøgning. 

TG kvitterede for bestyrelsens accept af et mindre underskud i 2017 og den mere gradvise 

overgang. Fra medarbejderside er man klar over alvoren og parat til at tage sin del af ansvaret for 

arbejdet med at gennemføre besparelserne.  TG var også tilfreds med kombinationen af at 

kombinere den ansvarlige virksomhedsdrift med en fortsat høj prioritering af undervisningen. TG 

spurgte til likviditetsbudgettet, og PO svarede med at skolen har 5-7 mio + værdipapirer for ca. 10 

mio. 

BA henledte igen opmærksomheden på det mere langsigtede økonomiske perspektiv og 

konkretiserede, at vi både må kigge på indtægtssiden og udgiftssiden. Selvfølgelig med 

udgangspunkt i skolens værdier. SH spurgte til provenuet ved en evt. ekstra klasse, og PO 

refererede til tidligere analyseresultater på omkring 0,5 mio. BA udbad sig en mere præcis analyse 

på baggrund af den nuværende situation og understregede, at det er lige nu man skal beslutte sig, 

hvis ledelsen ønsker at melde en højere kapacitet ud. 

PO henledte opmærksomheden på, at det vil påvirke forskellige forhold i det daglige skoleliv, hvis vi 

bliver endnu flere. Det vil selvfølgelig påvirke økonomien og vores institutionsdrift positivt i tre år, 

men reformen varsler initiativer om campusdannelser, vi ikke endnu kan forudse konsekvenserne 

af. 

BA refererede , at den nye minister også vil prioritere campusdannelser, men at der er flere andre 

muligheder end ”bare” at fusionere med andre gymnasieinstitutioner. Det kunne også være andre 

lokale institutioner, et selvstændigt RG kunne samarbejde med. 
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Omkring lønudgifterne til undervisning fremhævede TG problematikken omkring anciennitet og 

livsløn, og at yngre lærere nok er billigere på kort sigt, men ikke på den lange bane. Samtidig er 

forskellene i de økonomiske forhold for de forskellige gymnasier stadigt stigende, uden at 

politikerne har øje for det enkelte gymnasium, kun for de i visse regnskabsår samlede overskud i 

sektoren. Som så desværre bliver brugt som argument for nedskæringer for alle skolerne. 

IJ tilføjede, at vi hele tiden prøver at blive bedre til økonomi- og budgetstyring, så vi udnytter 

ressourcerne bedst muligt. 

BA samlede op ved at understrege, at bestyrelsen er parat til at diskutere mere konkrete 

økonomiske analyser og fremskrivninger, hvis ledelsen ønsker det. 

EH bemærkede fra elevside, at det også er godt, at RG ikke bliver for stor, så man ikke risikerer at 

det går ud over det sociale miljø på skolen. EH mente også, at man kunne måske reklamere mere 

for de forskellige linjer og valgfag. TG spurgte til informationshæftet, og EH svarede, at det bliver 

brugt rigtig meget. 

BA konkluderede, at Budget 2017 var godkendt. 

5) Opfølgning på bestyrelsesseminar 

PO fremlagde bilag 4 og dets korte form, som selvfølgelig kræver konkretisering og bl.a. vurdering 

af økonomiske konsekvenser på både indtægts- og udgiftssiden. En profil med evt. udbud af andre 

uddannelser vil også betyde en anden skole, så ledelsen hælder også mere til et fremtidigt 

selvstændigt RG i tæt samarbejde med andre institutioner. SH tilføjede et punkt fra seminaret om 

RG’s profil som hele Vestegnens gymnasium, hvilket bestyrelsen også tilsluttede sig. BK spurgte til 

den øjeblikkelige konkurrencesituation, og PO svarede, at Albertslund Gymnasium (ejet af NEXT) 

har planer om et 10-spors stx-gymnasium. PO refererede en samtale med rektoren, som var 

indstillet på et samarbejde om at løfte Vestegnens samlede uddannelsesniveau. BA supplerede 

med, at der i kommunalbestyrelsen i Albertslund også er bred enighed om en satsning på 

uddannelse i kommunen.  

6) Status på implementeringen af gymnasiereformen 

PO refererede, at implementeringen går støt fremad, men langsomt pgra., at selve loven og 

læreplanerne for fagene ikke er vedtaget endnu. Det komprimerede grundforløb vil sandsynligvis 

skævvride presset i arbejdsbelastning henover skoleåret for latinlærere og evt. andre i det 

naturvidenskabelige grundforløb og almen sprogforståelse. Skolen har desværre fået afslag på at 

fortsætte den internationale studieretning. 

TG udtrykte stor tilfredshed med processen og inddragelsen af medarbejderne. 

7) Speciallægebesøg i arbejdstiden 

PO konstaterede kort, at en ny dom stadfæster medarbejderes ret til frihed ifm. speciallægebesøg i 

arbejdstiden. Det vil blive indarbejdet i Personalehåndbogen. 

8) Eventuelt 

- PO berettede om stigende samarbejder med andre institutioner især i Rødovre Kommune, bla. 

folkeskolerne og kultur-og fritidschef Henning Elmelund, K+F. PO og PP var for nylig på 

studietur til Aalborg med ham og Valhøj Skole om bla. lokalt idrætssamarbejde. Vi er desuden 

med i projektansøgninger ift. tysksamarbejde med Hendriksholm Skole og talentfulde elever i 

matematik med fem grundskoler i Rødovre. 

- PO har også haft møde med skolechef John Kronbak fra Rødovre Kommune omkring 

samarbejde om 10.kl. i Rødovre. EW bemærkede, at RG i tilfælde af pladsproblemer kunne lade 
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vores lærere undervise andre steder, eks. Ungdomsskolen eller Hendriksholm Skole. TG spurgte 

til økonomien i folkeskolesamarbejderne, og PO svarede kort, at fondsansøgningerne 

inkluderer udgifter, vi alligevel ville have, men at ledelsen også ser samarbejderne som 

investeringer i kommende elever. 

EH bemærkede, at brobygning er meget vigtigt for unges gymnasievalg. 

- PO nævnte også, at skolen har modtaget 40.000 kr. fra Sparekassen Sjællands Fond til arbejde  

med innovation og talenter i bl.a. eliteidræt. 

- PO refererede kort fra Danske Gymnasiers årsmøde, at der er meget store forskelle i 

medlemsskolernes holdninger til den fremtidige institutionsstruktur for 

ungdomsuddannelserne. Derudover var der fokus på, hvordan udviklingen i digital teknologi og 

anvendelse kan påvirke kravene til de fremtidige studenters digitale kompetencer. 

Ønsker til nye bilag: 

- En konkret analyse af provenuet ved en ekstra klasse  

For referatet 

PP 
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