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Frederiksborg Gymnasium & HF
CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder:
Torsdag d. 29/9 2016 kl. 16 – alm. bestyrelsesmøde
Onsdag d. 7/12 2016 kl. 16 – alm bestyrelsesmøde
Sted:
Frederiksborg Gymnasium og HF
BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2016, den 8/6 afholdtes bestyrelsesmøde i Frederiksborg
Gymnasium & HF.
Til stede var bestyrelsen:
Thomas Vang Christensen (TC), Kirsten Jensen (KJ), Caspar
Lange (CL), Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF),
Lars Peter Visti Hansen (LV), Poul Kristensen (KR), Signe Obel
(SO) og Jacob Tore Kammeyer Nielsen (JN)
Endvidere var Peter Kuhlman og Anders Krogsøe til stede.
Afbud:
Katherine Richardson (KRi), Anders Bülow (AB)
Dagsordenen var sålydende:
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den
15.3.2016 (bilag A)
3. Regnskab for 1.kvartal 2016 (bilag B)
Regnskabet for 1.kvartal 2016 giver ikke anledning til
justering af det af bestyrelsen godkendte budget for
2016.
Orienteringspunkter
4. Opfølgning af strategiplanens punkter (bilag C)
Afrapporteringspunkterne vedrørende strategiplanens
implementering omfatter talentarbejdet,
støtteprogrammet, samarbejde med folkeskolen,
undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø, hf-forsøg
samt gymnasie- og hf-reformer.
5. Skolens branding og markedsføring.
6. Strategisk Uddannelsesforum
Orientering om de forskellige projekter under Strategisk
Uddannelsesforum Nordsjælland, herunder planer om
oprettelse af læreruddannelse i Hillerød.
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Beslutningspunkter
7. Rektors resultatløn for skoleåret 2015/16 (bilag D)
Punktet omfatter rektors rapport vedrørende resultaterne
af resultatlønskontraktens indsatspunkter. Thomas Vang
Christensen fremsender forslag til udmøntningsprocent
inden mødet.
8. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/17 (bilag
E)
Punktet omfatter udkast til kontrakten for det kommende
skoleår.
9. Eventuelt
Herunder invitation til deltagelse i skolens translokation
den 24. juni kl.11.

Action points

Følgende passerede

Bilag

Ad 1:
TC bød velkommen, hvorefter ’lectio’ og ’reformen’ blev føjet til
som punkter under eventuelt. Action points fra seneste møde er
udført.
Ad 2:
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 15.3.2016 blev godkendt.

A

A1 (PK)

AA

A

Ad 3:
B
PK fremdrog hovedtræk i regnskab for 1. kvartal og påpegede
først et øget frafald især i 1g. Baggrunden for frafaldet er ikke
entydig. En del elever er søgt tilbage til 10. klasse, mens 4 elever
lidt usædvanligt har søgt produktionsskoler.
PK bemærkede dernæst, at indtægterne til trods for
stigningen på to klasser er de samme, hvormed besparelserne
altså kan mærkes.
PK kommenterede endelig den øgede omkostning i
administrationen, som skyldes sygemelding hos en medarbejder
med behov for assistance til følge.
Med reference til dagsordenens punkt 5 pointerede TC
vigtigheden af vedvarende at arbejde med skolens
tiltrækningskraft. Som konsekvens af låneomlægningens
negative betydning for skolens likvider, opnåede skolen en øget
kassekredit. Denne tilføjes fremadrettet likviditetsoversigten som
note.
Ad 4:
PK fulgte i korthed op på relevante strategiske indsatser, idet han C
fremlagde en fortsat høj elevtilfredsstillelse som et glædeligt
resultat af den gennemførte undervisningsmiljøundersøgelse. PK
knyttede i den forbindelse en kort kommentar til hf’erne, som
generelt set adskiller sig en anelse. Bemærkelsesværdig er dog
ligeledes forskellen på skolens to nuværende hf-årgange.
Resultaterne af undersøgelsen afspejler dels fysiske forhold,
som kan forbedres her og nu, dels forhold, som kræver en
yderligere afdækning og dialog, inden en udvikling kan ske. HF
kommenterede den spændende pædagogiske udfordring det er
at afstemme forventningerne til både hvad, der bør gøres, og
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hvad, der lader sig gøre.
Ad 5:
TC opsummerede kort baggrunden for den igangværende
markedsføringsindsats, hvorefter PK gjorde status.
Arbejdet skrider planmæssigt frem, og de ønskede elementer,
først og fremmest hjemmeside og generel logoimplementering,
forventes klar til introduktionen i august.
Ad 6:
KJ gjorde rede for sidste nyt fra arbejdet i Strategisk
Uddannelsesforum. Indsatsen koncentrerer sig lige nu om at
fuldende etableringen af en grundlæreruddannelse i Hillerød med
overbygning på Carlsberg-komplekset, København. De
omkringliggende kommuner deltager i arbejdet på at skaffe et
tilstrækkeligt antal ansøgere.
PK har holdt møde med de øvrige ungdomsuddannelser og
UU’erne med henblik på at skaffe et mere fyldigt billede af de
unges søgemønster og den efterfølgende fluktuation
HF gjorde opmærksom på, at kommunen det kommende år
målrettet vil påvirke folkeskoleelever til at fravælge gymnasiet til
fordel for Erhvervsskolerne. TC bemærkede, at dette i nogen
grad konflikter med Frederiksborg Gymnasium og HF’s strategi
om at fastholde og udvikle tilstrømningen, blandt andet via
skolens forbedrede markedsføring og hjemmeside. HF
tilbageviste at dette var problematisk, da overvægten i søgningen
mod gymnasiet i forhold til landsgennemsnittet er markant i
Hillerød.
Ad 7:
Bestyrelsen besluttede følgende:

A

D

Basisrammen (80.000,00) – 95%
Det går godt med implementeringen af strategiplanen, og der er
stadig stor fokus på effektivitet og ledelse.
Der skal kvitteres for en god udvikling i måltallene omkring
trivsel, både for ansatte og elever. Man skal selvfølgelig have
respekt for undersøgelserne og de udsving, der kan være, men
samlet se mener bestyrelsen, at retningen er meget god.
Ekstrarammen (60.000,00) – 90%.
Der er god og effektiv institutionsdrift og gode
effektiviseringsplaner.
Frafaldet har desværre vist en stigning, og bestyrelsen mener,
at der skal være fortsat fokus på dette.
Ad 8:
I oplægget til rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/17
indgik overvejelser om klargøringsarbejdet forud for den
forestående reformimplementering. Ministeriet har desuden
præference for, at lærernes arbejdstid og porteføljeprojektet
indgår, ligesom ledelsen finder arbejdet med frafaldssituationen
afgørende.
Bestyrelsen vedtog at bruge det i bilaget foreslåede.
Ad 9:
PK redegjorde for den verserende konflikt mellem skolens
administrerende systemudbyder, MaCom, og ministeriet – en

E
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konflikt, der vedrører præmisser for revisionsgodkendelse.
PK anskueliggjorde desuden kort de udmeldte beregninger af
reformens konsekvens for optaget (en gennemsnitlig stxnedgang på 6%) og for oprettelse af studieretninger.
Frederiksborg Gymnasium og HF har allerede nu søgt om
dispensation til fortsat at udbyde en studieretning med idræt for
på den måde også fremadrettet at kunne tilgodese det gode
samarbejde med kommunens idrætsmiljø.

A2 (PK)

TC rundede af, idet han samtidig inviterede den øvrige bestyrelse
til at deltage i skolens translokation d. 24/11 kl. 11.
TC bad slutteligt om, at bestyrelsen inden næste møde får en
bulletin om resultatet af logo-lanceringen.

Således passeret.

---------------------------------------------------------Thomas Vang Christensen

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

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

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

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

---------------------------------------------------------Anders Bülow

---------------------------------------------------------Katherine Richardson

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

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

---------------------------------------------------------Signe Obel
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---------------------------------------------------------Jacob Tore Kammeyer Nielsen

