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Referat af bestyrelsesmødet den 19. maj 2022 
Afbud fra Thomas Bruun 
 
 

1. Velkomst og præsentationsrunde 

Der har været valg og udpegning af ny bestyrelse. De nye bestyrelsesmedlemmer er 
følgende: 

Jonathan Kjølby Kristensen – repræsentant for byrådet 
Mikkel Davidsen – repræsentant for Egedal Erhvervsråd 
Rune Lydolph-Nielsson – medarbejderrepræsentant (stemmeberettiget) 
Victor Langenskov Helgesen – elevrepræsentant (stemmeberettiget) 
Emile Christine Paakjær – elevrepræsentant 
  

2. Konstituering af den nye bestyrelse 

Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Christoffersen forsætter som formand 
og Thomas Bruun som ny næstformand. 

3. Udpegning af et bestyrelsesvalgt 7. medlem 

Bestyrelsen udpegede som det 7. medlem: 

Marcus Buksted Hansen, som bor i Smørum. Marcus er træner, 
ungdomsudvalgsformand og bestyrelsesmedlem i Ledøje-Smørum tennisklub. 

4. Meddelelser fra skolen  
 Status på byggeriet og kommende investeringer 

Byggeriet på torvet er afsluttet, og skolen er meget tilfreds med resultatet. Det er et 
ønske at forsætte renoveringen af lofterne videre rundt på skolen, samt at få 
bygget ekstra toiletter, da vi har for få på skolen. 

 Elevsager om alkohol – herunder kommende tiltag 

Elever i en enkelt klasse er blevet sanktioneret i forbindelse med indtag af alkohol 
på studieturen. Sagen har været oppe i pressen og på de sociale medier. 
Bestyrelsen havde en snak om sagen og omkring skolens alkoholpolitik, og bakkede 
op omkring skolens håndtering af sagen.   

 Kommende optag og status på elevfordelingen 

EG´s elevoptag for 2022 er meget positivt, og vi har nu 9 fyldte STX klasser og 3 HF 
klasser. Skolen er yderst tilfreds med tallene, idet vi med prognosen for vores 
optageområde, forventede en mindre elevnedgang. 

 Kommende jubilæumsfejring den 2. september 2022 

Skolen blev, sidste år under Corona, 40 år. Det har vi valgt at fejre i år, så 
bestyrelsen bedes sætte kryds i kalenderen den 2/9-22 kl. 17.00. 
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 Sommereksamens tilrettelæggelse 

Eksamensperioden er for 3g og 2 HF forkortet da STX kun skal til eksamen i 4 fag 
og HF selv kan vælge om de vil op i alle fag (som normalt) eller i kun 4 fag. Der er 
kun 5 af HF’erne som har ønsket at komme op i alle fag.  

 

5. Vedtagelse af skolens nye vision herunder den videre proces for 
strategiarbejdet. 
Vision for Egedal Gymnasium & HF 

Egedal Gymnasium & HF vil være en synlig og levende ungdomsuddannelse med engagerede, 
selvstændige mennesker 

Den nye bestyrelse blev informeret og havde en snak om processen og 
arbejdet omkring skolens nye vision.   

En mere dybdegående gennemgang af skolens økonomi planlægges til næste 
bestyrelsesmøde, som bliver et heldagsseminar. 

  

6. Budgetopfølgning  

Vibeke gennemgik kort hvordan skolens økonomi er sammensat og 
forklarede ændringerne i budgetopfølgningen.  

 

7. Møder i det kommende skoleår.  
Uge 37 – mandag d. 12/9-2022 som heldagsseminar  
Uge 47 – onsdag d. 23/11-2022 
Uge 10 – mandag d. 6/3-2023 

                Uge 19 – torsdag d. 11/5-2023 
 

8. Evt.  

Referater fra bestyrelsesmøder sendes ud til elektronisk underskrift hos 
bestyrelsesmedlemmerne. 

 
 
     


