Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2013.
Tilstede:
Lars Kirdan (LK), Carsten Filskov Sørensen (FS), Rune Weber (RW), Kirsten Jensen (KJ), Thomas
Vang Christensen (TC), Michelle Pausgaard (MP), Hanne Frederiksen (HF), Peter Kuhlman (PK)
og Sune Bek (SB).
Fraværende med afbud:
Klaus Markussen (KM) og Emma Kofoed Clausen (EC).
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2013.
Godkendt.
3. Meddelelser:
a: Siden Sidst:
PK: Den nye udbygning har været i licitation. JCN Byg vandt licitationen. Sammenlagt
kommer byggeriet til at koste ca. 14 mill. kr. Dette er som forventet.
FGHF bliver valgsted i forbindelse med det kommende kommunalvalg.
KJ supplerede: Kommunens borgerservice kommer ud på skolen og laver valgstedet. Dette
gøres for at få flere unge til at stemme, da man i forvejen kan se, at der er meget få unge, der
stemmer til kommunalvalgene.
MP: Vi er i gang med at forsøge at få unge interesseret i det. Dette vil vi gøre med
forskellige tiltag blandt eleverne.
b: Udbygning:
Skolen har fået en henvendelse fra en person, der ønsker at skolens skal deltage i et netværk
med henblik på at synliggøre, at der drikkes for meget blandt de unge.
Skolen er glad for at andre beskæftiger sig med problemstillingen. Skolen er imidlertid
opmærksom på problemstillingen og tager sig selv af det. Såfremt der skulle være behov for
folk udefra, vil skolen selv tage kontakt.
c: Oprettelse af klasser og studieretninger:
SB gennemgik kort sammensætningen af de klasser og studieretninger, der oprettes for det
kommende skoleår. Der var i bestyrelsen tilfredshed med det fremlagte.
d: time- og fagfordeling og ansættelser:
PK gennemgik kort, at time- og fagfordelingen er gået op, og at skolen igen i år har ansat i
omegnen af 10 nye lærere. Der var i bestyrelsen tilfredshed med det fremlagte.
e: Samarbejde med folkeskolen:

PK fremlagde: Der startes med faget matematik. På grund af lockout´en har folkeskolerne i
Hillerød valgt at vente til efter sommerferien. Samarbejdet med Fredensborg Skole starter
dog om meget kort tid.
HF bad om, at skoleafdelingen blev inddraget mere i arbejdet, hvilket SB lovede vil ske.
F: Samarbejde med Grønland:
SB informerede kort om at han – som sidebeskæftigelse - er blevet ansat som konsulent for
Det grønlandske Undervisningsdepartement. I jobbet skal han bistå med råd og vejledning
mhp at optimere driften af de grønlandske gymnasier.
Målet er, at de forbindelser, SB hermed skaber, gerne skal føre til flere udvekslinger mellem
grønlandske gymnasier og FGHF.
G: Rektors resultatlønskontrakt – rapport 2012/13.
LK gennemgik kort rapport 2012/13. Denne ser særdeles god ud. Som følge heraf uddeltes
der stor ros til skolen for driften og udviklingen.
4. OK 13, Brev fra Moderniseringsstyrelsen og brev fra ministeren for Børn og
Undervisning samt brevudvekslinger mellem ledelse og lærere og nedsættelse af
dialoggruppe.
LK: Der er givet nogle rammevilkår udefra. Det er den daglige ledelses opgave at udfylde disse.
FS: Der jo forskellige synspunkter på, hvordan man fortolker OK 13. Der står i OK 13, at man
kan indgå en aftale, ikke at man skal. Først efterfølgende har Moderniseringsstyrelsen og MBU
påpeget, at det ifølge dem ikke er meningen, at der skal laves en aftale.
PK: Det er en korrekt fremstilling. Efterfølgende har vi på FGHF nedsat en dialoggruppe, som
skal finde en lokal løsning på fortolkningen af OK 13. PK laver i den forbindelse et
kommissorium til gruppen. Målet er at komme væk fra det konstante timetælleri.
FS: Det er helt OK. Fra lærersiden er det opfattelsen, at der har været vældig meget konflikt pga
en manglende dialog fra ledelsens side.
Hvorfor har man fx ikke kunnet udlevere beregningerne, der ligger bag ledelsens beslutninger ?
Pt er der en høj gennemskuelighed ifm planlægningen af time- og fagfordelingen. Men dette har
bestemt ikke været normen i år. Der er jo sparet vældig meget. Hvad hvis opgaven ikke kan
løses inden for den udstukne tidsramme ?
PK: Der må vi så tage en samtale med lærerne om.
FS. Helt fint, men det er ikke dét, der står i sidste SU-referat. Der står, at man i så fald risikerer
en afskedigelse. Kommunikationen har ikke været hensigtsmæssig. Tværtimod.
LK: Er der noget i diskussionen, der retter sig imod sikring og udvikling af kvalitetsniveauet ?
PK: Udgangspunktet er, at lærerne skal være mere sammen med eleverne – blandt andet ved at
lærerne underviser mere.

FS: Men så er det dét, der skal frem.
LK: Men hvordan kommer vi fremad… - det er vigtigt, at lærerne finder en ny måde at arbejde
mere effektivt på. Fra bestyrelsens side er målet, at den forøgede dialog også medfører et øget
fokus på kvalitet i undervisningen.
FS: Det lyder fint, men så er det også helt afgørende, at der rent faktisk er en dialog.
LK: Ja – en dialog, der ikke indskrænker ledelsesretten.
KR: Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at dette er en kæmpe og spændende udfordring. Vi er
meget interesserede i, hvad der sker.
LK: Sammenfattende: Bestyrelsen bakker op om de dispositioner, der er foretaget mht
besparelser. Bestyrelsen finder samtidig, at oprettelsen af en dialoggruppe er et korrekt skridt.
Bestyrelsen følger sagen fremadrettet. Bestyrelsen tager endvidere ministerens skrivelse til
efterretning.
Lærerrepræsentanterne påpegede i denne forbindelse, at de ikke kan støtte de udmeldte
besparelser.
5. og 6. Handlingsplan for elevernes inddragelse i skolens liv og bestyrelsesarbejde – samt
– Handlingsplan for sammenhængskraft på en stor skole.
PK fremlagde med udgangspunkt i det udsendte: Der oprettes et kursistråd mhp i højere grad at
få inddraget HF´erne i skolens udvalg mv.
Rektor/vicerektor holder formøde med eleverne før hvert bestyrelsesmøde. Dette for i højere
grad at få inddraget eleverne i bestyrelsesarbejdet.
Der lægges op til flere anonyme evalueringer af undervisningen – for også fremadrettet at sikre
en høj kvalitet.
FS: Problemet er vel grundlæggende, at nogle få elever er meget engagerede, andre er ikke.
MP: Vi arbejder i elevrådet med tiltag, der skal sikre, at flere elever bliver inddraget i arbejdet.
HF spurgte til muligheden for at få skolens visioner og toning bragt med ind i diskussionen om
sammenhængkraft. Dette bifaldt bestyrelsen.
7. Ressourceregnskab.
Bestyrelsen tog ressourceregnskabet til efterretning.
Budget 2013, regnskab 1. kv 2013.

PK: Halvårsregnskabet for 2013 vil blive gennemgået grundigt mht justering af indtægter og
udgifter. Der sigtes mod at justere budgettet mhp at kunne fremlægge et mere retvisende budget
for 2013 på næste bestyrelsesmøde.
Fastlæggelse af næste mødedatoer:
Der arbejdes blandt sekretærerne mhp at finde datoer.

8.

Eventuelt.

Intet.

Referatansvarlig: Sune Bek.

