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Bestyrelsesmøde   

Referat 

 

Onsdag d. 21. september kl. 16.00 – 19.00. Afholdt på Rungsted Gymnasium 

 

Til stede Hugo Pedersen, Ruth Kirkegaard, Hans Laugesen, Ulla Wiese, Morten 

Slotved, Kim Pedersen, Finn Murholt Rosenthal, 

Anne Amtrup Sprogøe, Jeppe Willads Petersen, Olivia Folmer Svane, 

Frida Højgaard Memhave, økonomiansvarlig Betina W. Klein  

  

Fraværende Per Frost Henriksen 

 

Referent Vicerektor Christina Lindeman 

 

Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 

 

 

 

1.  Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

 v./Hugo Pedersen   

 

 

Sagsfremstilling Nye medlemmer i Rungsted Gymnasiums bestyrelse 

 

Kim Pedersen, CBS, udpeget som selvsupplerende medlem (første møde) 

 

Et nyvalgt internt medlem valgt blandt medarbejderne: 

Jeppe W Petersen, underviser i matematik og fysik, samt TR for lærerne. 

Afløser Anne Vedersøe, som fik nyt job før sommerferien. 

 

To nyvalgte elever: 

Olivia F. Svane, 3.z  

Frida H Memhave, 2.c 

 

En kort præsentationsrunde af samtlige medlemmer. 

En kort præsentationsrunde af hele ledelsen. 

  

Bilag  Bilag A:  

En samlet liste over medlemmer i Rungsted Gymnasiums bestyrelse pr. 

august 2022. 

 

Beslutning  Bestyrelsen har lavet en præsentationsrunde og bilag A er introduceret. 

 

 

mailto:gymnasiet@rungsted-gym.dk
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2.  Elever og rekruttering  

v./Ruth Kirkegaard 

 

 

Sagsfremstilling Præsentation af de nyeste tal fra dette års optag af 1.g elever. 

Hvor bor eleverne, (kommuner), hvilke skoler kommer eleverne fra, og 

hvordan ser tallene ud på de kommende årgange? 

 

Samtidig præsenteres Lise W Rosenwanger, ansat i 1 årig stilling til SoMe 

/kommunikation / webarbejder (overflytning fra eksisterende til ny web-

site i efterår 2022). Lises opgave er at sikre, at alle de gode historier på 

RG fortælles på alle sociale medier og i mere traditionelle medier – til 

gavn for rekrutteringen og i tæt samarbejde med lærere og elever.  Brian 

Dupont Larsen (leder) er ansvarlig for kommunikationsområdet.  

 

Bilag  Bilag B  

Optag af 1.g elever 2022 i tal.  

 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen vil indgå i diskussionen af rekruttering. 

 

Beslutning Indstillingen er godkendt. 

Rekruttering er et vigtigt indsatsområde og en væsentlig del af bestyrel-

sens strategiarbejde. De seneste års strategiske indsats afspejles i det 

øgede søgetal. Bestyrelsen vil løbende følge og vende indsatser omkring 

rekruttering strategi. 

Bestyrelsen spørger til de data, vi har adgang til for at få mest mulig viden 

om de elever, der ikke vælger os fx bopæl og studieretningsvalg andre 

steder.  

Vores elever fremhæves som vores vigtigste ambassadører. Medarbej-

dertrivslen er også vigtig, fordi det afspejler sig i kvaliteten i undervisnin-

gen. Her er der også sket en positiv udvikling i de seneste år.  

Der er enighed om, at indsatser på de sociale medier er meget vigtige i 

forhold rekruttering. Der var opbakning til Lises arbejde med at styrke 

kommunikationen om RG på de sociale medier. 

  

 

3.  Udbud af studieretninger og valgfag 2023-2024 

 v./Ruth Kirkegaard og Christina Lindeman 

 

 

Sagsfremstilling Udbud af studieretninger (og valgfag) skal godkendes af bestyrelsen. 

 

Hermed fremlægges forslag til udbud for 2023-2024. 

Det vedlagte bilag har været til høring hos alle medarbejderne på RG.  
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De væsentligste ændringer vedr. studieretninger i vedlagte bilag er: 

 

 Studieretning med Musik A udgår pga. manglende søgning hos 

elever. 

 Studieretning med Latin-Global udgår pga. manglende søgning 

hos elever. 

 De sproglige studieretninger forenes til to studieretninger for at 

opnå større sandsynlighed for oprettelse.  

 Vi udbyder en Team DK studieretning /Team Danmark klasse (ny 

mulighed) med bio og kemi.  

 

 

 De væsentligste ændringer vedr. valgfagene er: 

 

 Alle kunstneriske valgfag udbydes også på B-niveau  

 Psykologi B udbydes (nyt) 

 Dans C udbydes (nyt) 

 Programmering C udbydes (nyt) 

 Business studies (virksomhedsøkonomi på engelsk) udbydes, har 

god erfaring fra tidligere. 

 Desuden:  

 Faget informatik C udgår og erstattes af biologi C (adgangsgi-

vende fag til mange naturvidenskabelige uddannelser) i 2 studie-

retninger.  

  

Bilag  Bilag C  

Forslag til udbud af studieretninger og valgfag 2023-2024. 

  

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter skolens udbud af studieretninger 

(og valgfag) 2023-2024.  

 

Beslutning Indstillingen er godkendt.  

Bestyrelsen har givet tilsagn til det fremlagte udbud af studieretninger og 

valgfag for det kommende år 2023-2025. Bestyrelsen vil løbende vende 

antallet af udbud og indholdet af udbuddene. 

 

 

4. 2. Kvartalsregnskab 2022  

v./Betina W. Klein 

 

 

Sagsfremstilling 2. Kvartsregnskab fremlægges og godkendes.  

 

Bilag D viser 2. kvartalsregnskabet, herunder forventninger til 3. kvartal 

og 4. kvartal.  

Bilag E viser det forventede resultat for år 2022 på 235.000 kr. 
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Bilag F viser, at vi d. 7/12 2021 har vedtaget et budget for år 2022 på 

330.000 kr.  

Samtidig viser bilag F, at vi pr. 21/9 forventer at slutte året 2022 på 

235.000 kr. 

Bilag G viser det forventede resultat for år 2022 på 235.000 kr, samt de 

forventede prognoser for 2023, 2024 og 2025. 

 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender 2. kvartalsregnskab. 

 Det indstilles, at bestyrelsen forholder sig til prognoserne fremadrettet. 

.  

Bilag  Bilag D: 2. Kvartalsregnskab 2022 

Bilag E: 2. Kvartalsregnskab 2022 

Bilag F: Budget 2022 

Bilag G: Budget 2022 – Prognose 2023 – 2025. 

 

Beslutning Begge indstillinger er godkendt.  

Der blev vendt et par mindre justeringsforslag til regnskab- og budget-

fremstillingen fremadrettet. 

  

 

5.  Drifts- og vedligeholdelsesplan  

v./ Ruth Kirkegaard og Betina W. Klein 

 

 

Sagsfremstilling  Hermed skolens drifts og vedligeholdelsesplan udarbejdet i et samar-

bejde med skolens tilknyttede arkitekter og skolens pedeller –  

samt Betina og Ruth.  

 

Samtidig fremlægges forslag til investering i 2023 på 1.080.000 kr. til 

etablering af solceller på RG. Se vedlagte projektforslag fra Ingeniører 

Carstensen ”Solceller på RG”, herunder investeringsestimat samt forven-

tet tilbagebetalingstid. Ingeniør Carstensen er hverken forhandler eller 

sælger, han er uvildig rådgiver i processen. 

Samtidig er skolen i gang med at planlægge, at vi får lavet ”en ny energi-

tilstandsrapport”, som indeholder forslag til yderligere energitiltag set i 

relation til investering og forventede besparelser. 

 

Bilag   Bilag H: Drifts- og vedligeholdelsesbudget 2023 (sammendrag) og frem. 

Bilag I: Gert Carstensen (rådgivende ingeniører): Projektforslag, Solceller. 

 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender drifts- og vedligeholdelsesplan. 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der afsættes midler 

(1.080.000 kr.) til investering i solceller på RG.  
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Beslutning Begge indstillinger er godkendt.  

Ledelsen har fået mandat til at arbejde videre med sagen. 

Bestyrelsen ønsker, at man undersøger prisen for indkøb af batteri i for-

hold til investeringen i solceller samt vurderer timingen for investeringen 

i forhold til prisniveau. Der opfordres til, at man undersøger mulighe-

derne for at vælge den tyske udbyder. Bestyrelsens input viderebringes til 

rådgiver og inddrages i den videre proces.  

 

 

6. Status på det kommende skoleår  

v./ Ruth Kirkegaard og Christina Lindeman 

 

 

Sagsfremstilling        

 ”RG lærer sammen”, år 2 (didaktisk projekt for lærerne)  

 ”RG Fællesskab” (projekt for alle klasser på RG) 

 

 Globale studierejser (individuelle), herunder Ghana-studietur, 

RG Abroad, samt ny udveksling af 4-5 elever med gymnasium i 

USA. 

 

 Den kommende nye elevfordelingsmodel – konsekvenser og be-

hov for kommunikation i lokalområdet. Skolens kapacitet for det 

kommende skoleår er endnu ikke offentliggjort. Alle skoler af-

venter deres kapacitetsudmeldinger. 

 

 Begrænsninger i Alkoholindtagelsen hos unge er et nationalt 

indsatsområde, og også et indsatsområde i vores sektor. Hånd-

tering af alkohol ved fester er velfungerende på RG, og vi opfat-

ter festerne og cafeerne på RG som meget velfungerende. Vi øn-

sker ikke at lave yderligere stramninger, selvom nogle skoler gør.  

I september var vores fokus på idrætsdagen i forhold til nultole-

rance for alkohol denne dag.  

 

 Orientering om folkekirkens ønske om at ansætte en præst ved 
Rungsted Gymnasium. Orientering om baggrund for henvendel-
sen og orientering om Rungsted Gymnasiums meget klare stu-
die- og ordensregler på området:   
e) Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende må ikke ske på 
skolens område. 
https://rungsted-gym.dk/studie-og-ordensregler/ 
 

 Fokus på IT sikkerhed på Rungsted Gymnasium for medarbej-

dere. Nyt tiltag undersøges. 

 

Indstilling Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. 

 

https://rungsted-gym.dk/studie-og-ordensregler/
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Beslutning Orienteringen er taget til efterretning, og der er opbakning til de frem-

lagte tiltag. Ledelsen vil orientere om elevfordelingsmodellen til potenti-

elle kommende elever og deres forældre så snart vi har fået oplyst vores 

fremtidige kapacitet. 

 Forslag om at undersøge, om man kan henvise elever til lignende tilbud 

inden for andre religiøse trosretninger udover den lokale præst. Der er 

enighed om, at det ikke skal ske på gymnasiet. 

 

 

7. Eventuelt Rammen for fremtidige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er enige om at 

formatet kl. 16-19 er velfungerende. 

 

 

 

Velkomstpakke fra Undervisningsministeriet er vedlagt som bilag. 

 

 

 

 

 

   

 

 

         

 

 

 

Årets bestyrelsesmøder i skoleåret 2022/2023: 

 Onsdag d. 21. september 2022 

 Tirsdag 29. november 2022 

 Onsdag 15. marts 2023 

 Onsdag d. 17. maj 2023 


