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Referat af bestyrelsesseminar den 11. november 2021  
Afbud fra Thomas Bruun og Jacob Peter Loessl  
 
 

1. Meddelelser fra skolen 
• Camilla gennemgik nyeste tal fra UVM for skoleåret 20/21 og bemærkede blandt andet at vores 

elevers karakterer ved studentereksamen for både HF og STX ligger over landsgennemsnittet. 
 

• Camilla fremlagde status på elevoptagelsen for dette skoleår.  
I forhold til 28- loftet, er vi på tælledagen 252 STX elever til 9 klasser og opfylder præcis på 
klassekvotienten på 28 elever. For HF har vi optaget 85 elever til 3 klasser – det betyder at vi har 
fraveget klassekvotienten med 1 elev. Denne elev er omvælger fra STX til HF.   

 
• 1 g eleverne er nu fordelt i studieretningsklasser og alle elever har fået opfyld der 1. prioritet. 

Fordelingen ser ud som følgende 

 
 
 

• Egedal Gymnasium og HF er nu blevet grøn skole og har fået grønt flag 
 

• SU har modtaget svarene på MTU’en (Medarbejder trivsels undersøgelse) og er i gang med at 
bearbejde resultatet. Hos TAP gruppen er der general god trivsel i gruppen, men for lærergruppen er 
resultatet i forhold til seneste MTU i 2019 ikke entydigt. Den sociale kapital (tillid og retfærdighed) 
gået tilbage og betyder at skolen ligger lavere på disse parametre end gennemsnittet af andre 
gymnasieskoler, mens kerneopgaven (f.eks. oplevet kvalitet og kriterier for kvalitet) er gået frem. Det 
videre arbejde med MTU’en tages op med alle medarbejdere på Bautahøj den 25.-26. november 
2021. 

 
 

2. Henvendelser til bestyrelsen 
Camilla orienterede om to forældre henvendelser til bestyrelsen. Bestyrelsen støtter op om ledelsens 
håndtering.  
Punktet tages op igen på næste møde, hvor bestyrelsen er fuldtallig.  

 
3. Budgetopfølgning 

http://www.egedalgym.dk/
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Vibeke gennemgik årets sidste budgetopfølgning. Efter et meget anderledes Corona år med mange corona-
aktiviteter og deraf ekstra tilskud, forventer skolen at komme ud af året 2021 med et lille positivt resultat, ikke 
langt fra det budgetterede overskud. 
 

4. Budget 2022 
Budgettet for 2022 blev gennemgået. Budgettet er lagt med et forventet optag august 2022 på 8 STX klasser 
og 3 HF klasser. Der er en vis usikkerhed omkring optagelsessituationen i 2022, idet Herlev ikke må optage 
STX elever i 2022 og ministeriet har overtaget fordelingen af eleverne. Vi har dog meldt en kapacitet ind på 9 
STX klasser og 4 HF Klasser. Elevprognosen er ligeledes for Egedal Kommune en smule faldende.  
 
Efter 3 år uden socialt taxameter, står vi nu til at modtage socialt taxameter for vores HF elever i de næste 3 
år. Dette giver os en merindtægt på ca. 750,000 kr.  
 
Med budgetter for 2022 er der en fin balance mellem lønomkostninger og driftsudgifter, med plads til 
uforudsete vikarudgifter samt en fornuftig drift og vedligeholdelse af vores skole, og et budgetteret overskud 
på omkring 500.000.  
 

 
5. Opstart af strategiprocessen (v/Gustav Friiberg, Next Monday) 

Den nedsatte strategigruppen samt hele ledelsen var til stede ved opstart af strategiprocessen.  
Arbejdet omkring opstart af strategiprocessen er ikke ført til referat. 

 
6. Evt.  

Intet under eventuelt 
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