
 
Bestyrelsesmøde Ørestad Gymnasium onsdag d. 10. juni 2020 kl. 17-19 
 
Deltagere: René van Laer (RV), Anne-Grethe Foss (AG), Carolina Benjaminsen (CB), Niels Boserup 
(NB), Laura Rosenvinge (LR) med via skype, Kristoffer Holm (KRH). Erik Albæk (EA) med via skype, 
Lennart Kjellerup (LK), Carl Brinkbæk Immisch, 3b, Sofus Hvid Thorndahl, 3p 
 
Fra ledelsen deltager: vicerektor Dennis Hellegaard (DEH) og rektor Mads Lyngby Skrubbeltrang 
(MLS). 
 
Fraværende: Gitte Bang Stald (GS), Bjarke Skipper Petersen (BSP) 
 
Referat: vicerektor Dennis Hellegaard.  
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 
Velkommen ved formanden.  
 

2. Underskrift af referat 
 
Ingen kommentarer – referat rundsendes og underskrives 
 

3. Siden sidst – orientering fra MLS (ansættelser, indretning i hovedbygningen, Corona og 
årets afslutning mm.) 

 
Orientering fra Mads om afgang af økonomichef og plan fremadrettet, efterfulgt at drøftelse og 
gode råd fra bestyrelsen til den procedure. 
Mads redegjorde om hvordan skolen imødekommer situationen med mere aktivitet i 
hovedbygningen. Formanden orienterede at der var sagt ja til at lave ændringer for at 
imødekomme behov for omrokering efter mediebyen er lejet ud. 
 
Nødlukningen er forløbet udmærket på OEG og Mads roste både elever og lærere for deres gode 
arbejde og omstillingsparathed siden vi blev lukket ned. Derefter orienterede Mads og skolens 
planer for dimission. 
Bestyrelsen havde mange gode indspark til hvordan skolen fremadrettet kan bruge de gode 
erfaringer, der har været med virtuel undervisning. 
 

4. Økonomi 2020. Status på økonomien med mediebyen udlejet.   
 
Da en økonomiansvarlig er ved at blive ansat, er det ikke en detaljeret status, men i store træk. 
Det blev aftalt at der rundsendes, når den nye medarbejder har fået overblik. 
Der blev redegjort for overlevering af medieby samt vandskade i medieby, vandskaden i 
hovedbygningen og særligt den spanske trappe (Estimeret til 800.000 kr.), flytning af 
administration (Estimeret til 500.000 kr.), lovliggørelse af gulvbokse (Estimeret til 600.000 kr.), 



samt om mindre revideringer i vedligeholdelsesplanen og om de økonomiske konsekvenser af de 
hændelser. 
Gulvboksene er ikke en ny sag og er et påbud fra arbejdstilsynet. Det er noget bygningen er født 
med og det blev drøftet hvorvidt det skulle have været udbedret af sælger ved overdragelse af 
bygningen. 
 
Mangler ved overtagelsen af bygningen samt den dyre vedligeholdelse af bygningen blev 
diskuteret og der blev udtrykt ønske om mere detaljeret opgørelse af det historiske forbrug på 
renovering og vedligeholdelse, særligt set ift. bygningstaxameteret.  
 
Bestyrelsen anbefalede, at skolen ikke udsætter nødvendige vedligehold og reparationer, men 
samtidig blev det vanskelige ved det, når der skal leveres overskud. 
 

5. Rapport mht. gymnasiets tag og brug af udemiljø. Rapporten fra arkitekterne diskuteres, og 
der skal besluttes tidsramme for det videre arbejde. Input fra bestyrelsen mht. 
fondssøgning. Materialet eftersendes. Diskussion. Beslutning.  

 
Mads orienterer om udkast til rapport, hvor den anslåede pris var alt for høj, hvorfor der nu 
ventes på rapport med mere beskedent prisniveau. 
Mads orienterede om flere mangler og fejl ved konstruktionen på taget og de teknikbygninger der 
står deroppe. Derefter en lidt mere uddybende diskussion omkring bygningerne og udgifterne til 
denne, i forlængelse af seneste punkt. 
Derefter en længere drøftelse omkring OEGs muligheder for at få ekstern støtte til at lave 
undervisningsmiljøer på taget. 
Bestyrelse kunne bidrage med både gode råd til søgeproces, hvilke fonde der kunne være 
relevante, og hvilken profilering der kunne være oplagte muligheder.  
 

6. Fremtidig rekruttering og kapacitet. Hovedbygningen er bygget til 12 klasser pr. årgang. Vi 
opretter 15 klasser til skolestart. Ledelsens tanker mht. kapacitet og rekruttering i 
fremtiden præsenteres og diskuteres. Diskussion.  

 
Der blev talt om hvordan skolen skal åbne op for lokalområdet og forsøge at blive et kulturelt 
samlingspunkt i Ørestaden, og om hvordan fortællingen om OEG skal vendes igen, både ift. 
ansatte, nuværende og kommende elever såvel som den nære omverden. 
Der var ros til skolens instagram-profil og med afholdelse af ungdommens folkemøde d. 19. 
november.  
Den kommende lokaleplan blev herefter vist i detaljer, herunder flytning af lærerlounge og mulige 
nye elevværesteder når den nuværende elevlounge omdannes til klasselokale. 
 
7. Gymnasiet som kulturbærer – hvilke aktiviteter kan skabe en positiv fortælling om gymnasiet? 
Bestyrelsen tager stilling til i hvor høj grad gymnasiet kan/skal være et kulturelt omdrejningspunkt 
i lokalmiljøet. Diskussion.  
 
Mads fortalte om aktiviteter, som besøg af mezzoosopran og andet som allerede er planlagt og 
åbnede op for bestyrelsens input til om og hvordan OEG kunne blive et kulturhus i området. 



Bestyrelsen gav stor opbakning til idéen, så længe det ikke bliver en økonomisk belastning for 
skolen. Timingen er rigtigt i det lys at kulturarrangementer har været særlig hårdt ramt af covid-19 
nedlukningen. Bestyrelsesmedlemmerne kom med mange gode indspark til mulige aktiviteter og 
samarbejdspartnere i lokalområdet. 
 
 
8. Bestyrelsens selvevaluering – Der sendes link til evaluering. Deadline for besvarelse er mandag 
d. 08.06 kl. 16.00. Resultaterne præsenteres af vicerektor. Orientering. Diskussion.  
 
 
Dennis fremlægger resultater – Den kvantitative del af bestyrelsens selvevaluering viser stor 
tilfredshed med planlægning og gennemførsel af bestyrelsesmøderne. Der er stor tilfredshed med 
bestyrelsens sammensætning og kompetencer samt arbejdsformen i bestyrelsen, herunder 
formandens rolle. Der er tilfredshed med samarbejdet i bestyrelsen, men det er her 
forbedringspotentialet er. 
Resultaterne giver ikke anledning til at lave en større handlingsplan. Rektor og vicerektor vil 
bestræbe sig på at have færre orienterende punkter til møderne og lægge op til 
bestyrelsesmedlemmernes input og bringe de samlede kompetencer mere i spil.  
 
Formanden ser positivt på fremover at få bestyrelsen mere i spil – Fx et større punkt omkring 
fremtidens OEG eller lignende strategiske områder, og eventuelt med gæster udefra til yderligere 
perspektivering. 
Hvordan bruger vi bedst hinanden? 
 
Forskellige formater til møder og omkring forberedelse til møder blev drøftet og 
bestyrelsesmedlemmer udtrykte villighed til at byde ind på de områder, hvor de kunne gøre en 
forskel. 
 
Flere bestyrelsesmedlemmer kommenterede lærerhenvendelserne sidste skoleår, og var enige om 
at det er et overstået kapitel, så selvom man kan have forskellige perspektiver på den, ses der 
fremad.  
 
9. Evt. 
 
Et forslag er at bestyrelsesmedlemmerne under eventuelt kan komme med forslag til punkter til 
næste møde Konkret blev det foreslået at fondsansøgning kunne komme på næste møde. 
 
 
 
 
 
 
 
 


