
Referat af bestyrelsesmøde den 9. december 2013. 

Til stede: 

Lars Kirdan (LK). Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen 
(FS), Hanne Frederiksen (HF), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen 2u (MD), 
Katherine Richardson (KR), Peter Kuhlman (PK) og Sune Bek (SB). 

Afbud:  

Kirsten Jensen (KJ), Mette Skougaard (MS) og Klaus Markussen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt ! 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt, idet PK – som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde - supplerede 
med at informere om at ministeriet har udarbejdet følgende parametre som KPI´ere (Key 
Performance Indicators): 
- frafald 
- eksamensresultater (korrigeret for socioøkonomiske baggrund) 
- elevernes tid sammen med lærerne 
- andel af eleverne, der efter endt eksamen går i gang med en videregående uddannelse 

LK: Det tager vi op i den nye bestyrelse… 

3. Meddelelser: 
3a: Mathias Dahl Christensen præsenterede sig selv, hvorefter formanden bød Mathias 
velkommen i bestyrelsen. 
3b: Skolen udbyder nu at (udvalgte) elever kan få et Cambridge Advanced Certificate. 
Søgningen har været så stor så ikke alle, der havde søgt, kunne optages. 
Projektet med det øgede samarbejde mellem matematiklærerne på kommunens skoler og de 
gymnasiale ungdomsuddannelser er nu ”sat i søen”.Pt ser det ud som om at både FGHF`s og 
folkeskolernes lærere har en god gensidig udveksling. 
Mere herom senere når projektet er kommet mere op at køre… 
Ledelsen overvejer at lave en – om nødvendigt - en mulighed for dobbeltlærerordning i 
nogle af klasserne i matematik og 2. fremmedsprog i begyndelsen af 1g. Skolens 
introundersøgelse viser, at det er på disse områder, eleverne møder den største hurdle i 
overgangen fra folkeskole til gymnasium. 
HF: Det strategiske uddannelsesforum er oppe og køre. 
 

4. Valg til bestyrelsen: 
LK: Det ser – pt – ud som om, at langt af de fleste af bestyrelsesmedlemmerne fortsætter. 



Der er dog valgt nye lærerrepræsentanter, idet Poul Kristensen og Lars Visti Hansen er valgt 
til bestyrelsen i stedet for Rune Weber og Carsten Filskov Sørensen, der begge har ønsket – 
i god ro og orden – at forlade bestyrelsesarbejdet ved udgangen af denne bestyrelsesperiode. 
 

5. Afrunding af den nuværende bestyrelsesarbejde. 
PK gennemgik et udarbejdet oplæg til punktet – (vedhæftet som bilag 1). 
 
Som svar på PKs oplæg diskuterede bestyrelsen sit arbejde gennem de forløben fire år. 
  
LK: Fremadrettet bør bestyrelsen nok komme tættere på virkeligheden, således at der sikres 
en større sammenhæng mellem bestyrelsen og dén undervisning, der foregår.  
KR: Supplerede hertil, at dette nok vil blive nemmere fremover nu da bestyrelsen har 
”fundet sine ben at stå på”.  
JR: Eleverne vil sætte pris på i endnu højere grad blive inddraget i samarbejdet. 
KR: Forslag om at vi i den kommende bestyrelse strukturerer arbejdet lidt mere… 
LK: Sammenfattende: Der lægges op til en proces, således at den nye bestyrelse lægger 
nogle spor for, hvad det er, den skal lave fremadrettet. 
Økonomi behøver ikke fylde så meget – for det går jo meget godt… 
 

6. Revisionsprotokollat. 
Bestyrelsen skrev under. 
 

7. Udkast til regnskab for 2013. 
PK fremlagde: 
Ca 5,5 mill i overskud. 
Bestyrelsen tog udkastet til efterretning. 
 

8. Udkast til budget for 2014. 
PK fremlagde: 
Der er ikke i udkastet taget højde for, at den forventede besparelse på 2 % alligevel ikke 
bliver til noget. 
Budgettet tager således udgangspunkt i en forøget indtægt på ca. 1,8 mill kr, hvilket igen 
betyder, at budgettet tilsiger et overskud på 4,4 mill kr i stedet for som angivet 2,6 mill kr. 
Bestyrelsen tog udkastet til efterretning. 
 

9. Forslag til næste bestyrelsesmøde: 
Torsdag den 27. marts 2014 kl. 16.30. 
 

10. Evt: 
God jul og godt nytår ! 
Referatansvarlig: 
Sune Bek 
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