
Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole 
 
 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 6. november 2017 
 
 
Til stede: 
 
Fra bestyrelsen:   Fra skolen: 
Hanne Rahbæk Holten (HRH)  Otto Strange Møller (OSM) 
Jacob Vee Tornbjerg (JT)   Troels Wingender (TW) 
Karen Dinesen (KD)   Bent Colerick (BC) 
May-Britt Højgaard (MH)   Lærerrepr. gr., Lene Neergaard Erichsen (LNE) 
    Elevrådsformand Tanne Munk (TM) 
     
    
        
Der var afbud fra Peter Rosenberg og Gitte Raarup. 
I behandlingen af pkt 2 deltog regnskabsfører Susanne Perch Nielsen (SN). 
 
Følgende er et beslutningsreferat. 
 
 
1)    Dagsorden 
       a)  Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet. 
 Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 
       b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 2. maj 2017. 
 Referatet blev underskrevet. 

 
 

 2)   Økonomi 
        a) Budgetkontrol 2/2017 
 OSM og SN redegjorde for budgetkontrollen. Der er ingen uventede afvigelser, og 
 skolens høje aktivitetsniveau er blevet fastholdt i indeværende år. Der forventes et 
 positivt regnskabsresultat, så det er muligt at foretage en yderligere konsolidering af 
 skolens økonomi. Det bemærkedes, at antallet af GSK-kursister er faldende, en 
 tendens som  antagelig vil fortsætte fremover, og det ses allerede nu, at de enkelte 
 GSK-hold er  blevet mindre. 
                   
        b) Likviditetsoversigt 
 OSM fastslog, at likviditeten er god og oplyste, at der er investeret yderligere i 
 obligationer. 
 
        c) Obligationsbeholdning og aftalekonti 
 Obligationsbeholdningen er øget på grund af fortsat placering af likvide midler i 
 obligationer. 
 
 Bestyrelsen godkendte bilag samt redegørelse for budgetkontrol, 
 likviditetesoversigt og obligationsbeholdning. 
 



        d)  Modtagelse af arv 
 En tidligere elev, der nu er afgået ved døden, har testamenteret en procentdel af boet 
 til Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Boet er endnu ikke gjort op. 
 
 
3) Beslutningspunkter 
         a) Fokuspunkter 2017/2018 
 OSM, BC og TW redegjorde for fokuspunkterne for indeværende skoleår samt 
 baggrunden for de valgte punkter. Formålet med fokuspunkterne er at sikre en 
 fortsat udvikling af skolen. 
 Bestyrelsen tilsluttede sig de valgte fokuspunkter og understregede det vigtige i, at 
 punkterne offentliggøres på hjemmesiden, så de er tilgængelige for skolens forældre. 
 
        b) Evaluering af Fokuspunkter 2016 /2017 

Evalueringen af sidste skoleårs fokuspunkter blev gennemgået, herunder 
kommenterede OSM, BC og TW på de områder, hvor målene ikke helt er nået. 

 Bestyrelsen godkendte evalueringen. 
 
        c) Skolepengeforhøjelse pr 1.-8. 2018. 
 På baggrund af almindelige prisstigninger samt de fortsatte og betydelige 
 besparelseskrav på gymnasieområdet besluttede bestyrelsen, at skolepengene forhøjes 
 med 2% fra 1.-8. 2018. Forhøjelsen gælder alle skolens afdelinger, også musikskole 
 og SFO. 
  
 Det blev ligeledes besluttet, at afgørelsen om skolepengeforhøjelse fremover tages 

på bestyrelsesmødet i august eller september, idet en beslutning taget på dette 
tidspunkt er lettere at indregne i budgettet. 

 
         d) Forslag om forhøjelse af skolepengedepositum 

Skolepengedepositum skal dække forældrenes fortsatte økonomiske forpligtelse  ved 
udmeldelse af elever, hvilket omfatter skolepengebetaling for løbende måned plus to 
måneder ved udmeldelse. Endvidere omfatter depositumbeløbet også et bogdepo-
situm. For fortsat at kunne være i overensstemmelse med skolens betalingsbetingelser 
besluttede bestyrelsen at forhøje skolepengedepositummet for nye indmeldte elever pr. 
1. -8. 2018, så beløbet herefter udgør kr. 6000,-. 

 
 
4) Hørings- og orienteringspunkter 
          a) Sommerens renoveringer 

OSM gennemgik det udsendte bilag over gennemførte renoveringsarbejder på skolen i 
løbet af sommeren 2017. Der er ikke mindst i gymnasiefløjen sket betydelige 
forbedringer i form af nye vinduer og døre, ligesom der er etableret et aflastnings-
lokale til naturvidenskab i grundskolen samt boldbur i skolegården. 

 Endvidere er der opsat et nyt, tidssvarende brandalarmeringssystem på hele skolen. 
 
        b) Orientering fra udvalg 
 Der er udsendt bilag med orientering om arbejdet i hhv. Samarbejdsudvalget, 
 Miljøudvalget, It-udvalget. 
 Øvrige udvalg: 

i) Elevsamfundet 



På baggrund af ønske fra Elevsamfundet mødes i nær fremtid en mindre 
gruppe fra bestyrelsen med Elevsamfundet. 

ii) Bevillingsrådet 
MH redegjorde for de indkomne ansøgninger. 
 
 

        c) Digital dannelse 
 Der arbejdes med mulighederne for at udarbejde en læseplan for It-kompetencer i 
 grundskolen samt regler for brug af mobiltelefon i skoletiden. 
 OSM beskrev sine overvejelser om indførelse af et fag i grundskolen med digital 
 dannelse som formål. Bestyrelsen udtrykte sin foreløbige støtte til indførelse af 
 digitalt fag. 
 
        d) Persondataforordningen 
 OSM oplyste, at der er nedsat et udvalg med repræsentanter for forskellige 
 medarbejdergrupper med henblik på at skolen rettidigt kan opfylde kravene til 
 persondataforordningen, som træder i kraft i maj 2018. 
 
 Endvidere orienterede OSM om, at fremtidig anvendelse af billeder, adresser mm på 
 hjemmeside, i brochurer, Den grønne Bog og i andre offentligt tilgængelige medier 
 ikke kan ske uden en samtykkeerklæring. Der vil således snarest blive indhentet 
 samtykke fra alle forældre og elever, så skolens almindelige informations- og 
 oplysningsaktiviteter kan fortsætte som hidtil. 
 
         e)  Røgfri skole 
 HRH orienterede om deltagelse i møde, som Københavns Kommune har afholdt. 
 Der er taget adskillige initiativer på skolen for at bekæmpe rygning blandt elever, 
 uagtet at det kun må ske uden for skolens matrikel. Blandt aktiviteterne er et 
 samarbejde med Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse, hvoraf det seneste 
 møde er afholdt i september. Der er etableret et skab i kantinen med et stor antal spil 
 for at give eleverne andet at samles om end rygning. Endvidere har Elevrådet i 
 gymnasiet nedsat et udvalg, der beskæftiger sig med kampagnen Røgfrit København.  
 Det blev bemærket, at elever, der ryger, har taget positivt imod henstilling fra skolens 
 ledelse om ikke at samles foran porten. 
 
5) Eventuelt 
 Intet 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 13. december kl. 16.30. 
 
 
 
 
 
Referent:  
Troels Wingender 
 


