Referat af bestyrelsesmøde den 4. oktober 2012.
Fraværende med afbud:
Kirsten Jensen, Carsten Filskov Sørensen, Mette Skougaard og Katherine Richardson.
Til stede:
Lars Kirdan (LK), Thomas Vang Christensen (TC), Klaus Markussen (KM), Hanne Frederiksen
(HF), Michelle Pausgaard (MP), Emma Kofoed Clausen (EK), Rune Weber (RW), Peter Kuhlman
(PK) og Sune Bek, (SB).
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 2012.
Godkendt
3. Meddelelser:
a. Siden sidst:
PK havde skrevet et oplæg om, hvad der er sket på skolen siden sidst. PK gennemgik i dén
forbindelse, hvorledes ansøgermønstret har været i år – og dermed, hvilke studieretninger, der er
blevet oprettet.
Der var i bestyrelsen stor tilfredshed med det skrevne.
b. Nyt stx-udbud i Lyngby:
Handelsskolen Kbh Nord har fået lov til at lave et stx-udbud i Lyngby. Skolen har en afdeling i
Hillerød. Det ligger lige for at antage, at Handelsskolen Kbh Nord på et tidspunkt – hvis der er
elevgrundlag til det – og ønsker at lave en stx-afdeling i Hillerød.
KM spørger regionen om der mon er planer for en evt. udvidelse af stx-kapaciteten ved hjælp af nye
skoler.
c. Hillerød Varmeforsyning:
Skolen har problemer med at temperaturen på det vand, vi får fra Hillerød Forsyning er for lav. Der
er en potentiel risiko for legionella. Svaret på dette fra Hillerød Varmeforsyning var at vi på skolen
bare selv skal varme det ekstra op ved hjælp af en el-opvarmer.
TC går videre med ”sagen”.
d. Andre meddelelser
EK spurgte til om man som elev kan tvinges til at betale til forældrefonden ifm at man skal ud at
rejse. Dette blev straks afvist af en samlet bestyrelse.
HF informerede om et nyt tiltag i Hillerød Kommune – nemlig Hillerød Uddannelses- og
Vejledningscenter (HUV). Hensigten med HUV er at forbedre koordinationen internt i byen,
således at en ung med forskellige udfordringer ikke henvises til mange forskellige steder – med de
farer dette nemt afstedkommer for den unge (frafald mv mv).
4. Vision og mission:
LK. Sidste gang kom vi tæt på. Nu har vi den endelige formulering. Og nu skal vi bruge vision og
mission til noget. Bestyrelsen skal gøre vision/mission mere operationalisérbar og udvælge 3-4
indsatsområder, som vi arbejder systematisk med resten af denne bestyrelsesperiode.

Formanden nævnede som eksempler følgende 3 mulige indsatsområder:
1. FGHFs konkurrencesituation på lang sigt.
2. Sammenhængen internt på skolen i lyset af væksten.
3. Hvordan engagerer vi eleverne meget mere i de styrende organer og i hverdagen
LK opfordrede endvidere til, at resten af bestyrelsen kommer med forslag til hovedindsatsområder
til næste møde, hvor udvælgelsen af indsatsområder bliver et af de centrale punkter på dagsordenen.
EK og PK snakker sammen om, hvordan dette kan videreformidles til eleverne, så de kan få
ejerskab til ovenstående indsatsområder.

5. Ansøgertal, prognoser og bygningsmæsig kapacitet.
Jvnf pkt 3b:
PK: Det er hensigtsmæssigt at vi på FGHF garanterer Hillerød- og Fredensborg-ansøgere, der er
egnede, en stx-plads på skolen.
Dette var egentlig muligt med den kapacitet, vi pt har (efter at den nye idrætshal er bygget færdigt).
Efter ministeriets 28-loft kræver dette optag af elever, at vi udbygger med tre klasser – og dermed
med tre-fire lokaler.
Skolen har fået udarbejdet begyndelsen til et skitseprojekt, der gør, at vi vil kunne få plads til disse
elever.
Efter en grundig snak om sammenhængskraft på skolen, konkurrencesituationen nu og i fremtiden
og hensigtsmæssigheden i et sidste (og noget mindre) byggeri, besluttede bestyrelsen sig for
følgende:


Der ønskes - førend bestyrelsen kan tage en endelig beslutning – følgende:
o et notat med begrundelse for en tilbygning,
o et økonomisk overslag,
o en risikovurdering ift skolens almindelige drift m.v.



Der ønskes endvidere en grundig diskussion af, hvad man – rent strategisk – vil på skolen.
Følgende parametre blev fremhævet:
o Udbygge yderligere hvis skolen bringes i en situation, hvor den vokser
o Øget integration i Campus Hillerød
o Søge monopol på at udbyde stx i Hillerød.

6. Budget og regnskab for ´12.
PK udleverede og gennemgik udkast til halvårsregnskab (som nu også havde fået tallene for 3. kv,
2012 med). Forventet årsresultat er ca. 5 mill. kr. i overskud.
Bestyrelsen efterspurgte tal for den procentuelle afvigelse mellem budget og regnskab.
Bestyrelsen tager det foreløbige regnskab til efterretning og konstaterer med tilfredshed, at der ikke
er væsentlige afvigelser mellem regnskabet og det budgetterede.

På bestyrelsesmødet den 11. december forventes et estimat på regnskab ´12 samt et budget for ´13
samt en liste over potentielle kvalitetsprojekter til en samlet potentiel værdi på 3 mio. kr.
Dette vil blive de andre hovedpunkter på næste bestyrelsesmøde.
LK efterspurgte således i øvrigt idéer fra bestyrelsen til nye tiltag, der kan forbedre undervisningen,
idet der kan være et økonomisk råderum til dette. Som tankeeksperiment fremdroges ønsker om
idéer, der kan hæve karakteren med ét point.
Alle bestyrelsesmedlemmer sætter deres respektive baglande i gang med at generere idéer til næste
bestyrelsesmøde. På mødet blev følgende idéer allerede fremhævet:
 coaching/lektiehjælpere…
 en seniorelev, der snakker med uddannelsesfremmede elever
 evidensbaseret forskning – ansættelse af forskningsmedarbejder
 MP fremhævede endvidere at niveaudelt undervisning kunne være en fordel…
7. Rektors resultatlønskontrakt for 2012/2013.
Vi følger den sædvanlige procedure:
LK laver et forslag sammen med PK. De nye hovedindsatsområder forventes indtænkt i kontrakten.
LK sender forslaget ud til resten af bestyrelsen, der derefter har 14 dage til at kommentere på det
udsendte.
Herefter underskrives resultatkontrakten af LK og PK
8. Evt.
RW påpegede på vegne af lærerne, at man måske skulle gøre noget mere ved skolens brand på
diverse platforme (Facebook/Twitter mv). PK tager dette op med skolens informationsmedarbejder.
RW påpegede endvidere at udleje af den nye hal kan være til gene for idrætsundervisningen.
SB replicerede i denne forbindelse at der først skemalægges ift skolens aktiviteter, hvorefter resten
af de frie positioner udlejes. Der er endvidere en pointe i at skolens som en del af lokalsamfundet
lejer sig ind i hallen, således at skolen - til stadighed - står i et positivt lys ift omverdenen – jvnf
diskussionen om skolens brand.
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