
 

 

 

 

 

 

 

Til Bestyrelsen  

for Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

25. april 2022 

  OSM/ma 

 

 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 21. marts 2022 
 

 

 

I mødet deltog: 

 

Fra bestyrelsen:  Fra skolen: 

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

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

Jacob Hart-Hansen (JH) Lærerrepræsentant, gymnasiet, Sven Lok (SL) 

Hanne Rahbæk Holten (HRH) Elevrådsformand Embla Bangsgaard Nielsen (EBN)  

Adam Funch (AF)   

Connie Stendal Rasmussen (CSR)  

 

Afbud: Lærerrepræsentant, grundskolen, Anne Burr (ABu) 

 

 

 

1. Dagsorden 

a) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde den 21. marts 2022 

Dagsorden blev godkendt. 

 

b) Underskrift af referat af ordinært bestyrelsesmøde den 8. december 2021 

Referat skrevet under. 

 

c) Klimaprojekt/oplæg ved Sima Masri 

Sima gjorde rede for projektet ”Grønt iværksætteri på IJG”.  Projektet omfatter bæredygtighed og 

grøn omstilling i praksis og i undervisningen i gymnasiet. Projektet har opnået økonomisk støtte fra 

Undervisningsministeriet og afvikles i samarbejde med fire eksterne samarbejdspartnere. 

Projektperiode 2022-2024. Bestyrelsen udtrykte stor begejstring for projektet. 

 

2. Økonomi 

a. Månedsrapport/budgetkontrol 1/2022. Bilag vedhæftet. 

Kirsten Schurmann gennemgik Månedsrapporten/budgetkontrol 1/2022. Budgetkontrollen udviste 

få ændringer i forhold til budget. 

 



 

 

 

 

 

 

Konklusionen er, at det positive resultat på ca. 1,5 mio.kr. er tilfredsstillende, men at der sker en 

udligning på mange konti i løbet af finansåret. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 

 

b. Likviditetsoversigt. Bilag vedhæftet. 

Likviditetens størrelse er absolut tilfredsstillende. OSM og KS arbejder fortløbende på at reducere 

den negative rente mest muligt. 

 

c. Obligationsbeholdning og aftalekonti, banker. Bilag vedhæftet. 

Skolens likvide midler er anbragt i obligationer. Som følge af rentestigning de seneste måneder 

udviser værdien af obligationsbeholdningen et kurstab på ca. 0,5 mio. kr. 

Vi afventer den videre udvikling. 

 

d. Foreløbig status på regnskab år 2021. 

Regnskab 2021 udviser et forventet positivt resultat på ca. 3,6 mio. kr. 

 

e. Godkendelse af ledelsesberetning årsregnskab 2021. Bilag vedhæftet. 

Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen årsregnskab 2021 med den kommentar, at 

ledelsesberetningen giver et præcist, fyldigt og retvisende billede af aktiviteter og økonomisk 

udvikling i løbet af året 2021. 

 

 

3. Beslutningspunkter 

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

Danmarks Private Skoler har forlænget slutdato for projekt Samfundsansvar til 2024 på grund af 

corona. 

IJG fortsætter med at realisere projekt samfundsansvar på skolen med den tilføjelse, at ”Projekt 

Grønt Iværksætteri” udgør en central del af projektet. 

Jakob efterspurgte papir fra bestyrelsens strategimøde udfærdiget af Niels Jerl. OSM eftersender 

papiret. 

 

b) Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder. Bilag vedlagt. 

Hanne og May-Britt deltager i begyndelsen af næste bestyrelsesmøde. Her vil der blive mulighed 

for en overdragelsesforretning samt muligheden for at sige tak for bestyrelsesarbejdet. 

 

Datoer for de to bestyrelsesmøder i efteråret blev besluttet. Tirsdag den 20. september og onsdag 

den 14. december. 

 

c) Vinduesprojekt/gård/sommer 2022. Bilag vedlagt. 

I sommerferien 2022 isættes 36 nye vinduesenheder ud til gården. 

Desuden gennemgår elevatortårn en omfattende vedligeholdelse. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

d) Styrket efteruddannelsesindsats i gymnasiet i 2020 og 2021. Bilag vedlagt. 

Tro og love-erklæringen vedrørende brug af puljen til styrket efteruddannelse er fremlagt for 

bestyrelsen og underskrevet af bestyrelsesforpersonen. 

 

e) Bestyrelsens udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen. Bilag vedlagt. 

Bestyrelsen udpegede Emilie Friis som ny juridisk sagkyndig til bestyrelsen pr 1.5.2022. 

Bestyrelsen udpegede Jakob Hart-Hansen som tidligere elev til bestyrelsen pr. 1.5.2022. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at det til enhver tid skal fremgå på hjemmesiden, hvem der sidder i 

bestyrelsen, og at der efter forældrekredsvalget og ny konstituering skrives ud til forældrene. 

 

f) Forældrekredsmøde den 11. maj 

Der afholdes og forældrene inviteres til forældrekredsmøde den 11. maj med følgende dagsorden: 

- Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

- Valg af tilsynsførende   

Bestyrelsen indstiller Carsten Gade til at fortsætte som tilsynsførende. 

 

 

4. Hørings- og orienteringspunkter 

a) Den aktuelle coronasituation, undervisning og aktiviteter 

Corona er ikke længere en samfundskritisk sygdom og driften af skolen vender derfor tilbage til 

almindelig drift. Der fokuseres fortsat på høj håndhygiejne. 

 

b) Skole-hjemsamarbejde 

Bestyrelse og ledelse har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde retningslinjer for skole-hjem-

samarbejdet. 

Arbejdsgruppen skal især fokusere på, at undervisningen og undervisningens indhold alene er 

lærerens ansvar og på hvilke regler, der skal gælde, for at etablere det bedst mulige samarbejde 

mellem den enkelte lærer og forældrene. 

Helle Holm, Connie Stendal Rasmussen samt lærere sidder i arbejdsgruppen. 

 

Antallet af elever med særlige udfordringer er markant stigende. OSM og ledelsen udarbejder regler 

om procedure for håndtering af elever med særlige udfordringer.   

Bestyrelsen godkendte og bifaldt disse tiltag. 

 

Bestyrelsen ønsker, at der afholdes et møde med emnet elever med særlige udfordringer, gerne med 

oplæg af ekstern eller intern foredragsholder. Mødet afholdes inden udgangen af oktober 2022. 

 

c) Søgetal til gymnasiet 2022 

Skolen har stort set kun modtaget 1. prioritetsansøgere til gymnasiet. 

Der er for få elever fra egen grundskole, der har søgt gymnasiet. Der iværksættes en undersøgelse af 

egne 9. klasse elevers søgemønster. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

d) Elevrekruttering grundskolen, børnehaveklasse, 7. og 8. klasse 

OSM ønsker, at der i højere grad fokuseres på, hvilke elever der optages i 7. og 8. klasse, ligesom 

optagelsesproceduren skal opkvalificeres. Det bemærkes, at der er mange ansøgere til 7. og 8. 

klasse. 

 

e) Mødereferat 25/1-2022: IJGs Venner. Bilag vedlagt. 

OSM udarbejder eventuelt en ansøgning om legeredskab til legeplads. 

Det bemærkes, at IJG’s venner også behandler ansøgninger om fripladser. 

 

f) OK21 forlig i staten grundskole og gymnasium 

Ledelse og tillidsrepræsentanter samarbejder om udarbejdelse og implementering af OK21. 

 

g) Ny hjemmeside 

Ny hjemmeside er etableret. 

 

h) Migrering af mailsystem til Outlook 

Den 4. april 2022 migreres til Outlook. 

 

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

May-Britt udtræder af Bevillingsrådet og erstattes af Jakob. 

 

j) Status: Persondataforordningen 

Der er afholdt elevtrivselsundersøgelse blandt gymnasieelever og elever i 3.-9. klasse. 

Der er afholdt medarbejdertrivselsundersøgelse. 

 

På næste bestyrelsesmøde præsenterer Sven Lok elevtrivselsundersøgelserne. 

 

 

5. Eventuelt 

Annemarie Rafn har svaret på henvendelse fra en forælder om morgensang. Hendes svar sendes til 

bestyrelsen. 

 

Elevsamfundet: Der arbejdes på afholdelse af arrangement for tidligere elever. 

 

 


