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Frederiksborg Gymnasium & HF
CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøde:
16. marts 2017 kl. 16.00 alm. Bestyrelsesmøde
8. juni 2017 kl. 16.00 alm. Bestyrelsesmøde
Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2017, den 24/1 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg
Gymnasium & HF.
Til stede var bestyrelsen:
Thomas Vang Christensen (TC), Kirsten Jensen (KJ), Mette
Skougaard (MS), Poul Kristensen (KR), Caspar Lange (CL), Lars
Visti Hansen (LV) Boris Eriksen Eidemark (BE) Cecilie Ristorp
Andersen (CA), Jakob Tore Kammeyer Nielsen (JN)
Endvidere var Peter Kuhlman og Anders Jensen og Dorte
Büchmann til stede.
Afbud: Katherine Richardson (KRi), Hanne Frederiksen (HF)
Dagsordenen var sålydende:
1. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 07/12/16
(bilag 1)
4. Beslutning om ombygning af lille drengeidrætssal til to
undervisningslokaler (bilag 2)
5. Eventuelt

Actionpoints

Følgende passerede

Ad 1: CV er fremsendt. Boris blev budt velkommen.
Ad 2: Godkendt.

Bilag
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Ad 3: Godkendt.

A

AA

A1

A2

Bilag 1

Ad 4: Et notat var blevet fremsendt dagen før bestyrelsesmødet
Bilag 2
af idrætslærerne. TC fremførte, at dette ikke er den almindelige
forretningsorden, men at det jo samtidig er godt med
engagement, så på den baggrund tog diskussionen af punktet
udgangspunkt i lærernes henvendelse.
Det blev diskuteret, om der var mulighed for at bruge lokaler på
den anden side af vejen, men dette har været prøvet før og
lokalerne var ikke gode. PK fremførte, at vi med reformen har
behov for lokaler, som i højere grad end de eksisterende giver
mulighed for alternative undervisningsformer og for at samle flere
elever end 30 til undervisning samtidig.
Det blev desuden fremført, at den eksisterende lokalekapacitet
kan blive et problem med en ekstra HF klasse og intensiveret
brobygning. Og der vil sandsynligvis blive færre idrætselever på
HF som følge af reformen, hvor idræt ikke længere er
obligatorisk.
Idrætslærerne er efter ledelsens mening inddraget i processen,
og de er bl.a. kommet med alternative forslag til at skaffe
undervisningslokaler. Disse forslag er blevet undersøgt af
logistikchefen. Og ombygningen har været drøftet i SU.
MS opfordrede til at ledelsen og idrætsgruppen sætter sig ned
endnu en gang – og taler igennem proces og fremtidige
muligheder.
Det blev diskuteret om en udbygning ville være at foretrække
fremfor den skitserede ombygning, men dette er langt dyrere og
det blev derfor afvist som alternativ.
KR fremførte en bekymring vedrørende om dette projekt var det
første i en række af moderniseringsprojekter og opfordrede til at
man fokuserede på kerneydelsen. PK replicerede at dette
byggeri ikke ville påvirke lærernes forberedelse til
undervisningen.
TC kommenterede i forlængelse heraf, at der er behov for en
ønskeliste i forhold til modernisering af bygninger (herunder
særfløjen), så der kan prioriteres.
Herefter fulgte en debat om finansiering af ombygning af
drengesalen, men der blev ikke taget endeligt stilling.
Bestyrelsen besluttede på denne baggrund at støtte forslaget om
ombygning med en bemærkning om at elevoptaget er som hidtil.
Ved næste bestyrelsesmøde træffes der nærmere beslutning om
finansiering og den fulde finansiering indlægges i næste budget.
Desuden blev det bemærket at bestyrelsen blev gjort bekendt
med søgetallet så tidligt som muligt, efter ledelsen har et
overblik.
KJ afrundede punktet med en opfordring til at man i nær fremtid
fik kommunikeret med idrætsgruppen angående faciliteter og
forbrug af remedier.

Ad 5: Bestyrelsen blev inviteret til middag på skolen i forbindelse
med Musicalopførelsen.

Således passeret.
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---------------------------------------------------------Thomas Vang Christensen

A

---------------------------------------------------------Kirsten Jensen

---------------------------------------------------------Hanne Frederiksen

---------------------------------------------------------Mette Skougaard

---------------------------------------------------------Poul Kristensen

---------------------------------------------------------Boris Eriksen Eidemark
---------------------------------------------------------Katherine Richardson

---------------------------------------------------------Caspar Lange

---------------------------------------------------------Lars Visti Hansen

---------------------------------------------------------Cecilie Ristorp Andersen

----------------------------------------------------------Jakob Tore Kammeyer Nielsen

