Bestyrelsesmøde den 16. december 2015 kl. 18.00-20.00.
Spisning kl. 17.30-18.00
Referent LD

Deltagere: Tove Hvid Persson, Flemming Olsen, Thomas Gyldal, Michael Berkowitz,
Katrin Schelin, Susanne Balslev Nielsen, Charlotte Siboni, Carl Fuglsang-Damgaard og
Jan Vistisen.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af 7.
oktober 2015. Bilag 1
3. Meddelelser fra formand og rektor:
a. Kapacitet i fordelingsområdet, Bilag 2
b. Nye tiltag
c. Besparelser

4. Skolens økonomi- prognoser for
2017-2019. Bilag 3
Budget 2016 – til godkendelse

Godkendelse
Godkendelse
Gennemgang af brev til Borupgaard
Gymnasium.
En evt. reaktion grundet den manglende
respons fra bestyrelsen på Borupgaard
Gymnasium blev drøftet.
Eliteidrætsordning – tegner til at blive en
stor succes. Stort arbejde for at indgå
samarbejdsaftaler med diverse skoler og
idrætsforeninger.
Musikstudieretning. Nyt tiltag med musik på
B-niveau, men meget praktisk musik.
Orienteringsdag for Efterskolerne, lørdag
den 16. januar 2016.
Bibliotekarhjælp fra Herlev Bibliotek kontrakt
på en bibliotekar 40 dage om året er
indgået.
Signifly, udarbejdelse af ny hjemmeside og
en ny visuel identitet for Herlev Gymnasium
og HF. Bestyrelsen ønsker at deltage i
processen.
Videndelingsprogram ”Share” udarbejdet af
egen lærer har været anvendt på en halv
pædagogisk dag med stor succes. Der
ligger nu mange hundrede kildetekster,
undervisningsideer og hele
undervisningsforløb på sitet.
Lektier-online er et nyt tilbud til vores elever
om online lektiehjælp fra
universitetsstuderende.
Vi følger en det princip, at vi skal fortsætte
med at udvikle nye tiltag på trods af de
voldsomme krav om besparelser.
Gennemgang af økonomi-prognoser for
2017-19.
Budget 2016 med ledelsens oplæg til

diverse besparelser og
personalereduceringer blev godkendt.
Reduktionen af årsværk vil blive fordelt over
alle personalegrupper. I første omgang vil
lærerpersonalet primært blive reduceret
ved, at midlertidigt ansatte lærere svarende
til 5 årsværk ikke forlænges.
På HK området vil to årsværk blive varslet til
opsigelse i begyndelsen af 2016.

5. Godkendelse af gymnasiets
strategi, profil, strukturændringer.

Bestyrelsesmedlemmerne tager kontakt til
virksomheder/gæsteprofessorer for aftale af
evt. partnerskabsaftaler. Ideen er at der
tilknyttes diverse gæsteforelæsere til hver
studieretning.
Det blev konkluderet, at der skal findes en
partnerskabsaftale for hvert hovedområde.
Forslagene fremlægges på
bestyrelsesmødet i juni 2016.

Strategien godkendt

6. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde den 30. marts 2016

