Hillerød, den 7. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 3. oktober kl. 16.30
Til stede:
Lars Kirdan (LK), Kathrine Richardson (KR), Mette Skougaard (MS), Carsten Filskov Sørensen
(FS), Rune Weber (RW), Kirsten Jensen (KJ), Thomas Vang Christensen (TC), Klaus Markussen
(KS), Michelle Kryger Pausgaard (MP), Jacob Redecker (JR) Peter Kuhlman (PK) og Anders
Krogsøe (AS – indkaldt som suppleant for Sune Bek).
Fraværende med afbud:
Hanne Frederiksen, Sune Bek
Indledning
-

LK blev en anelse forsinket og TV indledte som mødebestyrer. TV bekendtgjorde som det
første, at punkt 5 og 8 ville blive behandlet sidst, da disse krævede LKs tilstedeværelse.

Punkt 1: Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen, Jacob Redecker, 3.n
-

TV bød Jacob velkommen. Jacob præsenterede sig selv som elevrådsformand, hvorefter
bestyrelsesmedlemmerne kort præsenterede sig for Jacob.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 18. juni (bilag A)
-

Godkendt. PK klargjorde kort bagrunden for hhv. samarbejdet med Fredensborg og det
påbegyndte brobygningsarbejde omkring matematikfaget.

Punkt 4: Meddelelser:
a. Siden sidst (bilag B)
-

PK redegjorde for den netop afholdte personaletur til Budapest. Da skolen til stadighed
vokser, tjente turen især en styrkelse af sammenhængskraften. Turen blev vurderet som en
succes, og lignende initiativer vil blive taget, så længe økonomien tillader det. PK
orienterede endvidere om et igangværende lærerbesøg fra Indien. Besøget er en del af et
indledende arbejde, som skal bane vej for fremtidig udveksling. PK orienterede slutteligt om
de igangværende byggeprojekter. Trappen mod søen er næsten færdig, og trods indledende
forsinkelse kører tilbygningsarbejdet på skinner. Alt tyder på, at budgettet overholdes.

-

JR redegjorde for elevrådsarbejdet. Det største elevråd nogensinde har netop afholdt en
arbejdsweekend, hvor organiseringen blev revideret for at sikre åbenhed og deltagelse i alle
relevante fora: ”elevrådet flyver”.
b. Andre meddelelser

-

Der var ingen yderligere meddelelser.

Punkt 6: Regnskab for 2. kvartal 2013 (bilag D)
-

PK gennemgik skolens delregnskab og fandt det foreløbige resultat tilfredsstillende. Han
pointerede vigtigheden af at styre lønomkostningerne, som udgør ca. 70 % af omsætningen.
Knapt så strengt kan man forholde sig til omkostningerne til vedligehold, hvor skolen i
øjeblikket bekoster et forbedret udeareal for eleverne. PK bemærkede desuden, at
kommunen har været så venlig at sende ejendomsskatter tilbage, hvorfor der er overskud på
den konto – et forhold, der dog kun gælder i år. Som det sidste fremhævede PK likviditetens
”frie fald”, da udbygningen betales kontant. Regnskabsteknisk skal den afskrives over 50 år.
Regnskabet er desuden blevet gennemgået grundigt i skolens Samarbejdsudvalg.

-

Bestyrelsen tog rektors redegørelse til efterretning.

Punkt 7: Besparelser på kommende finanslove (bilag E)
-

PK redegjorde for finansministeriets ekspotentielt stigende besparelser. Alle
ungdomsuddannelser rammes, og pengene vil formentlig blive brugt på en
erhvervsskolereform og et socialt taxameter. PK mener ikke, at gymnasierne kan påregne at
se pengene igen.

-

RW påpegede, at mange mindre veldrevne skoler vil være i en situation, hvor nøglen må
drejes om, inden en skole som Frederiksborg Gymnasium og HF vil opleve problemer.

-

LK forudser en væsentlig større forskel på gymnasielærerjobbet på landsplan.

Punkt 9: Antallet af nye klasser august 2014. Skolens ledelse indstiller 14 stx- og 3 hfklasser.
-

For HF-eleverne dækker Hillerød et større område end for stx, hvilket sker sammen med
VUC på Milnersvej. PK vil gerne optage tre hf-klasser igen for at sikre en vis HF-volumen.
I skoleåret 2014-15 sigter Frederiksborg Gymnasium og HF derfor mod 14 stx-klasser og 3
hf-klasser – det primære hensyn bliver dog igen en sikring af at Hillerøds stx-behov dækkes.

-

LK konstaterede, at et interessant fremtidigt indholdspunkt i bestyrelsesarbejdet kunne være
en drøftelse af fordele og ulemper ved et lektiefrit HF mm.

-

JR tilføjede, at HF-uddannelsen også havde været oppe at vende på elevrådsweekenden.
Flere HF’ere oplever et manglende socialt tilhørsforhold med en lavere indsats til følge.
Dette bør være en central del af dialogen om sammenhængskraften på FGHF i fremtiden.

Punkt 8: Rektors resultatlønskontrakt 2013/14 (bilag F)
-

LK forklarede indledningsvist, at forslaget til resultatlønskontrakt tidligere var til høring i 14
dage. Tidpunktet for dagens møde tillader dog en samlet bestyrelsesbehandling.

-

LK anmodede bestyrelsen om at tage stilling til indholdet i kontraktudkastet og i vægtningen
af de enkelte punkter.

-

Efter en god og grundig diskussion tiltrådte bestyrelsen den forelagte kontrakt med enkelte
sproglige korrektioner og en vægtning på 20 - 2,5 – 20 – 20 – 12,5 – 20 – 5 (i den
rækkefølge målene optræder i kontrakten).

Punkt 5: Ny overenskomst og lærernes arbejdstid (bilag C), herunder kvalitetsmål for
undervisningen.
-

I forlængelse af diskussionen om rektors resultatlønskontrakt refererede LK ministeriets
intention om, at bestyrelsen skaffer sig kvalitets-KPI’er, så den har mulighed for at deltage
indgående i en kvalitetsdiskussion. Han antydede desuden, at PKs bilag – hvis det altså
overhovedet skulle kommenteres af bestyrelsen – er ret problematisk.

-

Med udgangspunkt i bilaget redegjorde PK for dialoggruppens opståen. Bilaget er et
rektoralt udkast, som skulle skyde gruppens arbejde i gang. Indtil videre har tidsregistrering
inkl. opfølgning på den faktisk registrerede tid fyldt meget i gruppens arbejde.

-

KR betonede, at bestyrelsen ikke bør lade sig forblænde af ministeriets retorik, da sagen i
bund og grund handler om at bruge pengene på en anden måde. Bestyrelsen må bestemt tale
om kvalitet, men om de dele af kvalitet, der kan måles – fx via ”forældrehøringer”. KR
fremhævede på den baggrund PKs skriftlige udspil som vigtigt, idet det handler ud fra de
forhold, bestyrelsen tidligere har talt om som vigtige. Bilaget er uden tvivl et startskud –
men altså, bestyrelsen bør lade være med at tale om lærernes øgede samvær med eleverne
som kvalitet, så længe der ikke kan lægges et videnskabeligt bevis til grund.

-

RW tilføjede, at bestyrelsen nok ikke bør lægge yderligere krav ned over dialoggruppens
arbejde; en i forvejen vanskelig proces.

LK sammenfattede, at bestyrelsen opfatter bilaget som orientering og ikke har sanktioneret det.
Han anførte desuden, at bestyrelsen efter at være blevet sammensat næste gang, eventuelt kan
tage en strategisk diskussion af ’kvalitet’.

Punkt 10: Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde mandag den 9. december kl. 16.30

-

LK spurgte, om alle kan deltage i næste bestyrelsesmøde, der blandt andet vil rumme et
budget for 2014. KJ måtte melde afbud.

-

KR rundede mødet af med en lille solstrålehistorie. Bekendte amerikanere, som ellers er
meget skeptiske overfor det danske uddannelsessystem, er meget glade for deres børns
skolegang på Frederiksborg Gymnasium og HF
Referent: Anders Krogsøe

