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Til Bestyrelsen for Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 22. september 2021 

 
 

I mødet deltager: 

 

Fra bestyrelsen:  Fra skolen: 

Tine Weisshappel Holmboe (TWH) Otto Strange Møller (OSM)  

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

Hanne Rahbæk Holten (HRH) Rune Ammitzbøl Langholm (RL) 

Adam Funch (AF) Lærerrepræsentant, gymnasiet, Sven Lok (SL) 

Connie Stendal Rasmussen (CSR) Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Buur (ABu) 

Jacob Hart-Hansen (JH)  Elevrådsformand Embla Bangsgaard Nielsen (EBN) 

 

Adam Funch deltog virtuelt. 

 

 

 

HRH bød Embla Bangsgaard Nielsen 3C og Jacob Hart-Hansen velkommen i bestyrelsen. 

 

1) Dagsorden 

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 22. september 2021 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 19. maj 2021 

Referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 19. maj 2021 blev skrevet under. 

 

c) Velkommen til Jacob Hart-Hansen og Embla Bangsgaard Nielsen 

HRH bød velkommen til bestyrelsesmedlem Jacob Hart-Hansen og til forperson i elevrådet i 

gymnasiet Embla Bangsgaard Nielsen. 

 

 

2) Økonomi 

a) Månedsrapport/budgetkontrol 3/2021. Bilag vedhæftet. 

Kirsten Schurmann gjorde rede for de enkelte punkter i budgetkontrollen. Budgettet udviser et 

solidt overskud i forhold til estimeret. Bestyrelsen udtrykte sin tak til Kirsten for orienteringen. 

 

b) Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet. 

Bilaget blev gennemgået. Finansieringen af vinduesprojektet er sket via driftsmidler. Dette betyder 

en forudset reduktion af opsparet likviditet. Det har således ikke være nødvendigt at sælge 

obligationer for at finansiere vinduesprojektet. 
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c) Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet. 

Obligationsbeholdningen blev forelagt uden kommentarer. 

 

 

d) Vinduesudskiftning: Regnskab 

OSM udtrykte tak til arkitekt Hans Scheving, tømrermester Bent Grested og pedel Kim Rasmussen 

for kvalificeret arbejde og færdiggørelse af vinduesprojektet til tiden.  

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med styring og udførelse af byggesagen. 

 

 

3) Beslutningspunkter 

a) Konstituering af bestyrelsen 

På bestyrelsesmødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

Tine Weisshappel Holmboe blev valgt som ny formand uden modkandidat. 

May-Britt Højgaard fortsætter som næstformand uden modkandidat frem til marts 2022, hvor der 

skal vælges en ny næstformand. 

 

b) Strategibestyrelsesmøde 11. oktober 2021, Bernstorff Slot 

OSM fremlagde skitse til dagsorden til strategibestyrelsesmødet. 

Bestyrelsen bifaldt dagsordenen og tiltrådte OSM’s forslag om at hyre en facilitator. 

 

Inden strategibestyrelsesmødet modtager alle bestyrelsesmedlemmer det tidligere udarbejdede 

materiale, herunder Lars Schevings rapport samt Danmarks Private skolers materiale om 

samfundsansvar. 

 

Bestyrelsen foreslog, at de deltagende lærere også inviteres til middagen. OSM inviterer. 

 

 

c) Justering af skolepenge pr. 01.08.2022. Bilag vedhæftet. 

Bestyrelsen vedtog, at skolepengene pr. 01.08.2022 opreguleres med 1,5%, afrundet til nærmeste 5-

krone. 

Musikskolen er fritaget for reguleringen. 

 

 

d) Elevsamfundet – økonomisk tilskud. Bilag vedhæftet. 

Bestyrelsen besluttede, at der ydes økonomisk tilskud til hosting af Elevsamfundets hjemmeside et 

år mere. Punktet genbehandles på bestyrelsesmøde om et år. 
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4) Hørings- og orienteringspunkter 

a) Den aktuelle situation, undervisning og corona 

Skolens dagligdag normaliseres i højere og højere grad. Det bemærkes dog, at ikke-coronarelateret 

sygefravær hos medarbejderne er højere end det normalt er i månederne august og september. 

 

 

b) Personaletur Amsterdam, 11.-14. november 

Der har meldt sig 83 deltagere til personaleturen til Amsterdam. Turens program er skolebesøg, 

kulturelle aktiviteter samt socialt samvær. 

 

 

c) Skolens elevtal pr. 05.09.2021. Bilag vedhæftet. 

Antallet af elever i gymnasiet og antal elever i klasserne blev drøftet. 

Bestyrelsen udtrykte sin glæde over det tilfredsstillende elevtal i både grundskole og gymnasium. 

 

 

d) Sommerens renoveringer. Bilag vedhæftet. 

Bestyrelsen tog den skriftlige redegørelse til efterretning. 

 

 

e) IJG – røgfri skole pr. 1/8-2021 

IJG og København Kommune samarbejder om et sundhedsprojekt til gavn og glæde for eleverne. 

Skolen er røgfrit område, og eleverne overholder forbuddet om ikke at ryge i skoletiden. Dog 

konstateres det, som på mange andre gymnasier, at nogle gymnasieelever på IJG bruger snus og 

nikotinposer. Skolen vil senere udarbejde en anti-snus kampagne. 

 

 

f) Status: Skolens samfundsansvar 

Punktet tages op på Strategibestyrelsesseminaret den 11. oktober 2021. 

 

 

g) OK21 forlig i staten grundskole og gymnasium 

Ledelsen arbejder konstruktivt sammen med tillidsrepræsentanter og lærere fra grundskolen og 

gymnasiet om at implementere OK21. Formålet er bedst muligt at sikre medarbejderne en rimelig 

arbejdsfordeling hen over året samt øget viden om de enkelte arbejdsopgavers indhold. 

 

 

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

Skriftlig orientering via bilag. Ingen spørgsmål hertil. 

 

i) Bevillingsrådet 

Bevillingsrådet vil gerne præsentere vilkårene for ansøgninger på personalemøder i 

grundskolen og gymnasiet. Formålet er at motivere lærerne til at ansøge. 
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ii) Status: Persondataforordningen 

Ikke noget nyt. 

Der etableres en beskyttet og krypteret e-mailplatform til medlemmerne af bestyrelsen. 

Formålet er at sikre bestyrelsen et lukket forum til intern kommunikation. 

 

iii) Status: Digital dannelse/læring 

OSM foreslog at invitere Johnny Christensen og Anders Drevald til et bestyrelsesmøde for 

at informere om fagene kodning og informatik som led i ledelsens og bestyrelsens videre 

arbejde med definition og udmøntning af digital dannelse. 

 

iv) Status: Rygning 

Er behandlet under punkt 4e 

 

v) Studieture gymnasium og grundskole 

Grundskolens og gymnasiets studieture arrangeres i samarbejde med Grupperejsebureauet. 

Alle årets studieture går til destinationer i Europa. 

Skolen har tegnet ekstra forsikring, som dækker omkostninger for eleverne i forbindelse 

med eventuel isolation og forsinket hjemtransport som følge af corona. 

 

vi) Ny hjemmeside 

Ledelsen etablerer pt., i samarbejde med ekstern samarbejdspartner, lærere og elever, en ny 

hjemmeside. Formålet er at kreere en hjemmeside, der indholdsmæssigt, 

formgivningsmæssigt og æstetisk i højere grad modsvarer tidens ånd og lovens bogstav. 

 

 

5) Eventuelt 

Intet referat. 

 

 

 

 


