Referat fra Bestyrelsesmødet den 24. november 2020
1. Godkendelse af referat fra 10. september 2020
Referater som ikke er godkendt ved elektronisk underskrift, uanset årsagen, kommer
på dagsordenen ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Referatet fra 10/09-20 blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser herunder status på Corona situationen
 Skolen har fået tilsagn om 475.838 kr fra Region Hovedstaden til
bæredygtighedsuge i uge 6.
 Vi har afholdt 3 pædagogiske dage med fokus på indsatsområderne. Der
afholdes derudover en pædagogisk dag med fokus på digital dannelse.
 Ledelsen ønsker at der udformes en politik for både medarbejdere og elever
ang. håndtering af sexisme, seksuelle krænkelser og sexchikane.
 Ledelsen overvejelser om at øge antallet af ledelsesårsværk.
 Samarbejdet med Egedal kommune. Camilla har et ønske om et større
samarbejde med Egedal Kommune angående vores gode faciliteter.
Corona situationen:
I en travl hverdag fylder Corona situationen meget for alle medarbejdere.
Skolen følger fortsat nøje sundhedsmyndighedernes retningslinjer, pga.
skiftende retningslinjer kan ændringer være svært for forældre og elever at
forstå. Der er sket en stigning i antallet af smittede i de sidste 14 dage.
3. Budgetopfølgning 2020
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen og ser positivt på at skolen forventer at
komme ud med et lille positiv resultat.
4. Forslag til budget 2021
Budgetforslaget budgetteret med et klasseoptag sommer 2021 på 8 STX klasser og 3
HF Klasser.
Der er planlagt med 3 pædagogikumkandidater i foråret og 1 i efteråret.
Der er indarbejdet en styrkelse af ejendomsvedligeholdelsen, idet der har være trukket
en del af besparelserne herfra.
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Lønudgifter er nu på 80% af taxameterindtægterne, som er det niveau som
bestyrelsen har set som en fornuftigt balancefordeling mellem løn og drift.
Bestyrelsen godkendte budgettet som fremlagt.
5. Skolens nøgletal herunder årets karaktergennemsnit
Der er fuldt hus på 1. årgang. Samlet er vi 39 elever fra at have 28 elever i hver
klasse.
Ledelsen blev på forrige bestyrelsesmøde bedt om at beregne medarbejdere-antal
timer i faget ratio pr. fag. Beregningen blev fremlagt. Der er som følge af
nyansættelser inden for den naturvidenskabelige gruppe sket en balancering. Ledelsen
vil ved kommende ansættelsesrunder sikrer at denne udvikling forsætter.
Over de kommende år vil der ske et fald i andelen af potentielle elever i vores
optageområde. Det vil formentligt betyde færre elever og større konkurrence om
eleverne. Ledelsen mener at EG’s udviklingsproces er evident for forsat at være en
attraktivt skole.
Vores karaktergennemsnit er steget. Både på STX og HF. Eleverne har været til færre
eksamener end vanligt. På vores nabogymnasier er der også sket en stigning i
prøvekaraktererne. Vi afventer BUVM’s beregning af vores løfteevne.
6. Godkendelse af indeværende års elevoptagelse ift. 28-loftet.
EG har på tælledagen 252 STX elever til 9 klasser en kvotient 28.
Samt 84 HF elever til 3 klasser, en kvotient på 28. Vi opfylder derfor præcis 28-loftet.
7. Evt.
Vores revisor Carsten Nielsen er ikke længere hos PWC. Vi har været meget tilfredse
med vores samarbejde med Carsten Nielsen. Vi vil se tiden an, om det vil få betydning
for vores valg af revisor.
Næste møde tirsdag den 16. marts 2021.
PowerPoints fra mødet sendes ud på mail
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Efter det ordinære bestyrelsesmøde præsenterede 5 udvalg nogle af de
indsatsområder som EG i øjeblikket arbejder med.

Indsats 1 - It – og digitaliseringsudvalget
Kvaliteten af de virtuelle moduler

Indsats 2 - Grøn uge-projektgruppen
Globale dimension og FN’s verdensmål

Indsats 4 + 5 - Elevtrivselsudvalget
Reduktion af støj og uro i undervisningen samt retningslinjer for elevernes
brug af mobiltelefoner

Indsats 6 - HF-udvalget
Faglig og social trivsel på HF

Indsats 7 - Tværfagligheds- og innovationsudvalget
Synliggørelse af EG i lokalsamfundet og øget brug af virkelighedsnære
problemstillinger i undervisningen

Ved den efterfølgende snak, udtrykte Bestyrelsen stor interesse og begejstring for de
forskellige indsatsområder og påskønnede det fremtidige arbejde.
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