Referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2012.
Fraværende med afbud:
Emma Kofoed Clausen, Carsten Filskov Sørensen, Mette Skougaard og Hanne Frederiksen.
Til stede:
Lars Kirdan (LK), Thomas Vang Christensen (TC), Klaus Markussen (KM), Kirsten Jensen (KJ),
Katherine Richardson (KR), Michelle Pausgaard (MP), Rune Weber (RW), Peter Kuhlman (PK) og
Sune Bek (SB).
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober 2012.
RW fremhævede, at hans argumentation ved foregående bestyrelsesmøde tog udgangspunkt i et
ønske om at IT-platforme kun anvendes, hvis der er et reelt behov for disse.
Med denne konkretisering blev referatet godkendt.
3. Meddelelser:
a. Siden sidst:
PK gennemgik det udsendte materiale, idet han blandt andet fremhævede
- introturene – ledelsen har påbegyndt en proces, hvis mål det er at reducere drikkeriet.
- rigtig mange elevere skal supplere efter endt studenter/hf-eksamen. Skolen har derfor valgt
at forøge og forbedre informationsniveauet fsva eksakte adgangskrav til diverse
universitetsuddannelser.
- FGHF har taget initiativ til et yderligere samarbejde med skolerne i Hillerød Kommune
således at der sikres en bedre sammenhæng mellem de kundskaber folkeskolerne leverer og
de forventninger, ungdomsuddannelserne har. Samarbejdet starter med faget dansk, men
forventes at blive udvidet til flere fag i løbet af en kortere periode.
- FGHF har endvidere taget initiativ til øget samarbejde med Fredensborg Skole (største skole
i Fredensborg Kommune) mhp et øget brobygningsarbejde, samarbejde mellem lærere mv.
Der var i bestyrelsen stor tilfredshed med såvel det udsendte som det gennemgåede.
b. Andre meddelelser:
Intet.

4. Forslag til udbygning af Frederiksborg Gymnasium & HF med 4 klasselokaler:
PK gennemgik - med udgangspunkt i det udsendte notat - baggrunden for, hvorledes regeringens
28-loft har medført, at vi på skolen igen har pladsproblemer.
Efter en kortere diskussion vedtog bestyrelsen at der bygges ud igen – dog med følgende
indvendinger:
- det skal til næste bestyrelsesmøde undersøges, om man kan bygge i tre etager i stedet for i
kun to (som projekteret pt) - således at der sikres bedre udenomsplads til såvel elever som
lærere.

-

på baggrund af oplæg fra RW skal ledelsen komme med et oplæg til, hvorledes
sammenhængskraften fastholdes i en skole, der organisk udvider sig så meget som FGHF
gør i disse år.

5. Vision og mission – valg af indsatsområder samt skolens langsigtede strategi.
Efter en grundig diskussion valgte bestyrelsen at indsatsområderne skal være:
a. Indre sammenhængskraft – jvnf pkt 4.
b. Mere inddragelse af de studerende i bestyrelsesarbejde og skolens beslutninger.
c. Governance
6.
Revisionsprotokollat 2012.
Revisionsprotokollatet blev underskrevet.
7.a.
Estimat for årsresultat 2012.
PK fremlagde de foreløbige tal for regnskabsåret.
På stort set alle poster er der ramt inden for to-tre ift det budgetterede. Endvidere har der (heldigvis)
ikke været brug for den lønpulje, der var sat af til langtidssygdom.
Samlet set gør det, at resultatet bliver temmelig godt. Formodentlig et plus på omkring 10 mill. kr.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de gode regnskabstal, idet det blev fremhævet, at en lidt
mindre konservativ budgettering fremadrettet ville være hensigtsmæssig.

7.b.

De tre mio.

Bestyrelsen havde bedt lærere og elever om idéer til, hvordan man kan bruge 3 mio kr på at
gøre skolen bedre – således at det viser sig i bedre eksaminer.
MP fremlagde elevernes ønsker.
Følgende blev nævnt:
- mere lektiecafé – til afhjælpning af specifikke faglige problemer.
- opbygning af en facebook-side så skolen kan brande sig.
- mere internationalt samarbejde – fx flere udvekslinger og gæstelærere
- mere engelskundervisning i alle klasserne.
- mere niveaudelt undervisning.
- frivillig dansk og matematik (på linje med den frivillige undervisning i de kreative fag)
- obligatoriske morgensamlinger med hyppigere frekvens – hvor klasserne står for underholdningen
- skolen som en mere åben og tilgængelig institution – fx via mere ekstern information om
musikkoncerter, udstillinger i billedkunst mv mv.
- udsmykning af klasselokaler (fx af elever fra kreative fag) således at lokalerne får et mere
hyggeligt præg.
- øget fokus på fravær, således at det får flere konsekvenser, hvis man pjækker.
- mere vejledning til de store skriftlige opgaver (SRP/SSO/AT)
Bestyrelsen takkede for det fine, gode og konstruktive arbejde, der blev præsenteret fra elevside.

PK supplerede med at informere om at skolen fremover – i studiekredssammenhæng – vil udbyde
undervisning, der kan kvalificere til at man kan gå til den kompetencegivende Cambridge-test. De
andre forslag vil ledelsen se på med positive øjne.
RW fremlagde lærernes ønsker.
- mere lektiecafé…
- to-lærerordning (gerne i kombination med niveaudeling)
- mere efteruddannelse.
- mere vejledning/hjælp til elever/kursister
- mere opgavevejledning
- mere eksamenstræning
- mere støtte til stærke elever.
Endvidere fremlagde RW på vegne af skolens HF-udvalg et specifikt forslag til udviklingen af HFuddannelsen (RW havde samme sag modtaget forslaget).
PK supplerede idet han fremhævede, at en del af forslagene var rigtig gode – enkelte af dem
usædvanlig omkostningsfulde.
Bestyrelsen bad rektor udarbejde en plan med penge på, der fokuserer på ovenstående
uddannelsesfokuspunkter til næste bestyrelsesmøde.
- gerne med fokus på matematik og tysk, da det typisk er disse fag, hvor dumpeprocenten er
relativ stor.
8.
Budget 2013:
PK fremlagde:
Der er kun tale om foreløbige tal, da den endelige finanslov endnu ikke er vedtaget.
Ministeriet har lavet en ny ”konstruktion”, idet der er lagt op til, at hvis der kommer flere elever end
estimeret, så falder taksameteret pr. elev, således at den totale udgift for ministeriet forbliver
uændret.

9.
Intet.
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