
 

 

 

 

 

 

Til Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

 

 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 19. maj 2021 

 
Mødet blev afholdt virtuelt i Teams.  

 

I mødet deltager: 

 

Fra bestyrelsen:  Fra skolen: 

Hanne Rahbæk Holten (HRH) Otto Strange Møller (OSM)  

May-Britt Højgaard (MH)  Lars Bernack (LB) 

Peter Rosenberg (PR)  Rune Ammitzbøl Langholm (RL) 

Tine Weisshappel Holmboe (TWH) Lærerrepræsentant, gymnasiet, Sven Lok (SL) 

Adam Funch (AF) Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Buur (ABu) 

Connie Stendal Rasmussen (CSR) Elevrådsformand Frida Johanne Meyer (FJM) 

 

 

 

1) Dagsorden 

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 19. maj 2021 

 

b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 2. marts 2020 

 

2) Økonomi 

a) Gennemgang af regnskab 2020 v/statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte. 

Bilag vedhæftet. 

Revisor Chistian Dahlstrøm, Deloitte, gennemgik årsregnskab 2020. 

Årsregnskabet er udarbejdet efter de regler og principper som angivet i statens regnskabsinstruks.  

Årsregnskabets positive resultat skyldes overvejende elevfremgang og ekstra tilskud pga corona 

samt ekstra indtægt fra vikarkassen. Årets resultat er tilfredsstillende. 

Revisor roste den gode og informative beskrivelse af skolens aktiviteter i ledelsesberetningen. 

Revisionsprotokollatet til årsrapporten blev gennemgået. 

Der er ingen kritiske/væsentlige bemærkninger. Påtegningen er så ok og pæn som den kan være. 

 

b) Månedsrapport/budgetkontrol 2/2021. Bilag vedhæftet. 

Budgetkontrollen: Et større estimeret overskud end budgetteret. Flere konti forventes udlignet i 

løbet af året. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

c) Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet. 

Skolen har indbetalt 5,5 mio kr. i særlige feriepengeforpligtelser. Midlerne er taget af likviditeten 

og ved salg fra obligationsbeholdning på cirka 1 mio. kr. 

 

d) Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet. 

 

e) Finansiering af vinduesprojekt 

Der er indhentet tilbud hos Nykredit og Jyske Bank vedrørende eventuel finansiering af 

vinduesprojekt. OSM og KS indstillede at finansiere vinduesprojektet uden låntagning.  

Bestyrelsen tiltrådte denne indstilling. 

 

 

3) Beslutningspunkter 

a) Udpegning af nyt medlem, tidligere elev, til bestyrelsen 

Bestyrelsen udtrykte stor tak til Peter Rosenberg for 7 års indsats i bestyrelsen. 

I følge vedtægtsændringen skal der udpeges et medlem af bestyrelsen, som er tidligere elev. 

HRH foreslog at vælge Jakob Hart-Hansen, som også har børn på skolen. 

Bestyrelsen vedtog, at Jakob Hart-Hansen blev udnævnt som nyt medlem til bestyrelsen pr. 1. 

august 2021. 

 

 

4) Hørings- og orienteringspunkter 

a) Status på coronasituationen 

Vi er stadig midt i pandemien. Vi agerer efter gældende regler. To 1.g-klasser og en del lærere er 

hjemsendt pga 2 smittede elever. Vi kan konstatere, at vi modtager forskellig udmeldinger fra 

myndighederne og sporingsenheden vedrørende hjemsendelse af elever. 

Alle gymnasielever selvpodes to gange ugentligt. 

Vi poder elever i grundskolen over 12 år i samarbejde med Københavns Kommune to gange om 

ugen. Der indhentes forældresamtykke. 

Alle elever i gymnasiet må vende tilbage til fysisk undervisning fra den 21. maj. 

Vi opretholder ekstra rengøring. 

De fleste lærere bliver kviktestet på skolen. 

Bestyrelsen udtrykte stor tak til ledelse og medarbejdere for fornem håndtering af 

coronasituationen. 

 

b) Evaluering af Fokuspunkter 2020/2021. Bilag vedlagt. 

OSM gennemgik kort evalueringen af Fokuspunkterne 2020/2021. 

Bestyrelsen gav udtryk for, at det bliver spændende at fortsætte arbejdet med CSR. 

Ingen yderligere bemærkninger til gennemgangen. 

Bestyrelsen bemyndigher bestyrelsesformanden til at evaluere rektors resultatlønskontrakt 

2020/2021. 

 

c) Fokuspunkter 2021/2022. Bilag vedlagt. 

OSM gennemgik Fokuspunkterne for 2021-2022. 



 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen har tidligere givet udtryk for, at vi kan viderføre en række fokuspunkter fra 

Fokuspunkter 2020/2021 til Fokuspunkter 2021/2022 og gerne tilføje punkter. 

Bestyrelsen forslog, at der bliver tilføjet et punkt som omhandler faget kodning og informatik i 1.-8. 

klasse til Fokuspunkter 2021/2022. 

OSM indskriver dette i Fokuspunkterne. 

Bestyrelsen gav udtryk for, at fokuspunkterne er spændende og informativ læsning. 

 

d) Status: Skolens samfundsansvar 

Punktet drøftes på strategibestyrelsesseminaret. Der er udarbejdet et notat, som kort beskriver, at vi 

allerede arbejder med samfundsansvar. 

 

e) Udkast studie- og ordensregler. Bilag vedlagt. 

OSM præsenterede og gennemgik  udkast til studie- og ordensregler for gymnasiet. Studie- og 

ordensregler er bekendtgørelsesfastsat i gymnasiet. Elevrådet har gennemset studie- og 

ordensreglerne og har ingen kommentarer. 

Bestyrelsen godkendte studie- og ordensreglerne. 

 

f) OK21 forlig i staten grundskole og gymnasium. Bilag vedlagt. 

Bilaget beskriver den officielle udmelding for overenskomstaftalen de næste 3 år. Lønstigninger i 

OK21 er indregnet i budgettet. Lærerne og fagbevægelsen på IJG har ønsket at lønstigninger, som 

del aflønaftalen, gives kollektivt. 

 

g) Vinduesprojekt Nordre Frihavnsgade 

Tilbud er indhentet og arbejdet iværksættes til sommer. 

 

h) Sommerens renoveringer. Bilag vedlagt 

Ingen kommentarer. 

 

i) Faget kodning og informatik i grundskolen 1.-8. klasse. Bilag vedlagt 

OSM udtrykte tak til lærer Johnny Christensen for at have udarbejdet undervisningsbeskrivelsen til 

faget kodning og information, som implementeres i grundskolen i 1.-8. klasse. 

Formålet er at give grundskoleelever fundamental forståelse for, hvad kodning er, og hvordan den 

digitale virkelighed ser ud. 

 

j) Orientering fra udvalg: SU-udvalg, Miljøudvalg og it-udvalg. Bilag vedlagt. 

i) Elevsamfundet 

Der er indkaldt til nyt møde 

 

ii) Bevillingsrådet 

Der er ikke kommet mange ansøgninger. Cirkusprojektet er flyttet til næste år. 

Bevillingsrådet vil være gavmilde med at understøtte sammenholdsskabende aktiviteter. 

 

 



 

 

 

 

 

 

k) Status: Persondataforordningen 

Intet. 

 

l) Status: Digital dannelse/læring 

Se punkt i. 

 

m) Status: Rygning 

Intet 

 

5) Eventuelt 

OSM udarbejder og udsender en Doodle til medlemmerne i bestyrelsen for at fastlægge datoer for 

næste skoleårs bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen ønskede tillykke til Susanne Thorhauge, som har vundet Politikkens undervisningspris. 

Frida bliver student til sommer, og det er derfor hendes sidste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen udtrykte stor tak til forperson i elevrådet Frida for aktiv deltagelse i 

bestyrelsesmøderne. 

 

 

 

 

 

 


