
 

 

 

 

 

 

 

Til Bestyrelsen  

for Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

 

 

 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 8. december 2021 
 

 

Mødet blev afholdt virtuelt i Teams.  

 

I mødet deltager: 

 

Fra bestyrelsen:  Fra skolen: 

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

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

Jacob Hart-Hansen (JH)  Rune Ammitzbøl Langholm (RL) 

Hanne Rahbæk Holten (HRH) Lærerrepræsentant, gymnasiet, Sven Lok (SL) 

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

Connie Stendal Rasmussen (CSR) Elevrådsformand Embla Bangsgaard Nielsen (EBN) 

 

 

1. Dagsorden 

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 8. december 2021 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 22. september 2021 

Referat udsendes via mail af Mette Angel til bestyrelsen med TWH som første underskriver. 

 

 

2. Økonomi 

a. Månedsrapport/budgetkontrol 4/2021. Bilag vedhæftet. 

Kirsten Schurmann (KS) og OSM gennemgik månedsrapport og budgetkontrol, hvor 

budgetafvigelser over/under kr. 100.000,- blev kommenteret og forklaret. 

OSM og Kirsten Schurmann fremhævede årets resultat som et solidt resultat. 

 

b. Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet. 

OSM bemærkede følgende: Vinduesprojektet i Nordre Frihavnsgade er finansieret af skolens 

likvider uden optagelse af lån.  

Bestyrelsen godkendte likviditetsoversigten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

c. Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet. 

Likvide midler indsættes i videst muligt omfang på konto uden negative renter. Bestyrelsen 

godkendte bilaget.  

 

d. Udkast budget 2022. Bilag vedlagt. 

Budget 2022 er traditionen tro beregnet ud fra forventede indtægter, forbrug på konti i 2021 januar-

oktober samt fastsættelse af lønudgifter samt forventede forbrug på konti i 2022.  

Budgetforudsætninger er, at IJG opretholder et højt og kvalificeret niveau aktivitetsmæssigt, 

undervisningsmæssigt og i forhold til den daglige drift herunder bygninger.  

Bestyrelsen godkendte budget 2022 

 

e. Mundtlig redegørelse for regnskab 2021 

Kirsten Schurmann og OSM gennemgik forventninger til det endelige regnskab 2021. Det 

forventes, at årets resultat bliver bedre end budgetteret. Dette skyldes overvejende: 

Flere elever i gymnasieafdelingen end budgetteret, flere GSK-elever end budgetteret samt reduceret 

lejeudgifter til idrætsfaciliteter i Københavns kommune på grund af corona. 

 

 

3. Beslutningspunkter 

a) Opfølgning på strategibestyrelsesmøde 11. oktober 2021, Bernstorff Slot/Samfundsansvar 

Niels Jerl udarbejder p.t. en rapport om samfundsansvar som opsamling på strategibestyrelsesmøde 

den 11. oktober 2021. OSM forventer, at rapporten er skrevet færdig i løbet af 14 dage og kan indgå 

i det videre bestyrelsesarbejde. OSM påpegede det vigtige i at inddrage klimadagsordenen i arbejdet 

med samfundsansvar. 

Efter Strategibestyrelsesmødet kontaktede DP OSM, da de gerne vil lave en video omhandlende 

IJGs samfundsansvar på området: Forebyggende indsats.  

 

 

4. Hørings- og orienteringspunkter 

a) Den aktuelle coronasituation, undervisning og aktiviteter 

OSM gav udtryk for, at der hersker stor tilfredshed med og glæde over, at der igen undervises på 

skolen. SL og ABU tilsluttede sig OSMs beskrivelse af den aktuelle situation, men begge beskrev, 

at undervisningen er som før corona, og at corona ikke fylder meget for eleverne i den almindelige 

hverdag. 

EBN fremhævede, at hverdagen fungerer, dog er eleverne i 3.g bekymret for hvordan og om 

dimissionerne afvikles til sommer. 

 

b) Skole-hjemsamarbejde 

Ledelsen foreslår, at der udarbejdes et regelsæt for kommunikationen mellem skole og hjem. 

IJG har et positivt skole-hjemsamarbejde, men det er nødvendigt at afklare de gensidige 

forventninger mellem skole og hjem, og mellem lærere og forældrene. 

ABU påpegede, at der er få forældre, der fylder meget i kommunikationen mellem lærere og hjem. 

Der stilles i stigende grad særlige krav til lærerne som følge af flere elever i klasserne med særlige 

udfordringer. 



 

 

 

 

 

 

 

OSM foreslår, at der oprettes et udvalg af bestyrelsesmedlemmer, ledelse og lærere, der i fællesskab 

kan udarbejde et regelsæt for skole-hjemsamarbejdet. CSR meldte sig til udvalget, som indkaldes 

først i 2022. 

Bestyrelsen tiltrådte dette forslag. 

 

c) IJG – røgfri skole pr. 1/8-2021 

Eleverne ryger ikke længere foran skolen, ligesom der ikke ryges ved fester i gymnasiet. 

OSM vil tale med eleverne om IJG’s alkoholkultur og indtagelse af alkohol ved skolefester.  

 

d) OK21 forlig i staten grundskole og gymnasium 

OSM gennemgik OK21, der både i gymnasiet og grundskolen indebærer et udvidet og forpligtende 

samarbejde mellem ledelse, lærere og TR om arbejdstid, arbejdsindhold og gensidig information. 

 

e) Ny hjemmeside 

Forventes færdiggjort primo januar 2022. 

 

f) Migrering af mailsystem til Outlook 

Gennemføres den 28. januar 2022. 

 

g) Orientering fra udvalg:  SU-udvalg, Miljøudvalg og it-udvalg 

Se bilag H.  

i) Bevillingsrådet 

MH fortalte om bevillingen til grundskolens cirkusprojekt. Der mangler et medlem fra 

bestyrelsen til Bevillingsudvalget. JH meldte sig til posten, og blev valgt til 

Bevillingsudvalget. 

 

- IJGs venner 

Bestyrelsen består af: OSM, TWH og AF. 

OSM sender vedtægter og kontooversigt til TWH og AF. TWH indkalder til møde først i det 

nye år. 

 

h) Status: Persondataforordningen 

Intet at bemærke. 

 

i) Status: Digital dannelse/læring 

Faget teknologiforståelse/informatik i grundskolen evalueres i foråret 2022. 

 

 

5. Eventuelt 

Det blev foreslået, at emnet unge og medier kan præsenteres af ekstern foredragsholder på 

generalforsamlingen i foråret 2022. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Elevsamfundet: 

- JH orientererede kort om Elevsamfundet, og at der arbejdes på at afholde en alumniaften  

 

 

 

 

 


