Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2012.
Fraværende med afbud:
Loui Alexander Bagger (LB).
Til stede:
Lars Kirdan (LK), Thomas Vang Christensen (TV), Kirsten Jensen (KJ), Klaus Markussen (KM),
Hanne Frederiksen (HF), Mette Skougaard (MS), Emma Kofoed Clausen (EK), Rune Weber (RW),
Carsten Filskov Sørensen (FS), Peter Kuhlman (PK) og Sune Bek, (SB).
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. marts 2012
Godkendt
3. Meddelelser:
a. Siden sidst:
Bilag vedlagt indkaldelsen.
Der var i bestyrelsen stor tilfredshed med det skrevne.
b. Optagelse af elever august 2012:
Skolen udvider optaget med to stx-klasser, således at der fra august 2012 optages 13 stx-klasser.
Til trods for denne udvidelse afviser skolen elever svarende til to stx- og godt to hf-klasser.
Bestyrelsen diskuterede prognoser for Hillerød kommune, der vokser markant. KJ/HF laver et
oplæg til befolkningsudviklingen, der sendes til PK/SB således at skolen har et mere oplyst
grundlag at arbejde videre ud fra i forhold til den fremtidige elevstrømning.
c. Andre meddelelser
PK: Der er rejsegilde den 14. aug. kl.12.00 ifm idrætshalsbyggeriet.
4. Ressourceregnskab:
Der var i bestyrelsen stor tilfredshed med ressourceregnskabet – herunder de nøgletal, skolen
fremkom med. CO2-udslippet er dog stigende…
LK lagde op til, at man i bestyrelsen skulle finde nye fokuspunkter til det fremadrettede arbejde.
Disse fokuspunkter skal naturligvis referere til skolens kommende vision/mission.
Og da bestyrelsen jo har bedt om et idekatalog til næste møde over kvalitetsudviklingsprojekter, vil
der være mulighed for at udvælge fokuspunkter og sende penge med ind i arbejdet.
Bestyrelsen besluttede at diskussionen på næste møde tager udgangspunkt i følgende:
a. grønt regnskab
b. uddannelseskvalitet
LK skriver et udkast til en sammenfattende bestyrelseskommentar til ressourceregnskabet.

5. Budget 2012:
Bestyrelsen tog den forelagte økonomirapportering til eftreretning
6. Vision og mission:
LK: Det ville have været rart, hvis man kunne have haft alle lærere og elever med. Denne del af
processen lykkedes ikke helt. Men vi skal have vedtaget en ny vision/mission. Og det er
bestyrelsens ansvar.
Vision:
Bestyrelsen diskuterede det endelige fokus på visionsdebatten og diskuterede forskellige
muligheder i denne forbindelse…
Bestyrelsen diskuterede sig frem til følgende vision:
”En skole der udvikler elevernes fulde potentiale og forbereder dem til succes i deres fremtid”.
Mission:
LK og PK arbejder videre med et oplæg til mere operationalisérbare punkter til missionsområdet ud
fra den dialog, der var i bestyrelsen.
Værdier:
Følgende værdier blev valgt som kerneværdier for KGHF:
 Fascination, ambition, motivation og refleksion – som generelle, overordnede procesværdier
 Faglighed, frihed, fællesskab og frisind – som pejlemærker i den løbende og daglige dialog
7. Fastlæggelse af efterårets møder:
PK sender forslag ud.
8. Eventuelt.
Intet.
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