Bestyrelsesmøde den 12. juni 2017 kl. 19.00-21.00
Referent LD

Afbud: Flemming Nielsen, Maja Simonsen

0. Godkendelse af dagsorden

Velkommen til Jens Erik Mogensen
Meddelelser fra rektor vil fremover
komme skriftligt inden mødet.
Dagsorden godkendt
Godkendt.

1. Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde. (Bilag 1)
2. Meddelelser fra formanden og
Meddelelser og handlingsplan
skriftlig redegørelse (Bilag 2) fra rektor fra rektor er fremsendt som
bilag sammen med dagsorden.
a. Status på optagelse –
klassekvotienter
2017/18
b. Personalia – herunder
ny kantineforpagter
c. Diverse tiltag m.h.p
rekruttering af elever –
netværksmøde med
skoleledere
d. Idrætsprofilen – ny
mulighed for udbud af
idræt B
e. Ventede ændringer i
optagelsesbekendtgørel
sen – mediedebat og
møde med
undervisningsministeren
om fordeling af elever
f. Ny bekendtgørelse om
studie- og ordensregler i
høring
g. Lov om
Undervisningsmiljø mobbepolitik
h. Betænkning om
persondataforordningen
i. Skolens økonomi –
budgetopfølgning

3. Handlingsplan for 2017-2018
(Bilag 3)

En rigtig god nyhed er, at vi nu
har 110 ansøgere på HF, og
regner med at have alle pladser
besat inden vi går på
sommerferie.
En anden god nyhed er, at vi på
trods af 12 frameldinger (hvilket
er meget få!) også pt. har fuldt
besat på stx – dvs. 150 elever.
En sidste god nyhed, som er
kommet siden mødet, er, at vi i
de seneste løfteevne-tal fra
Dansk Erhverv ligger på en 8
plads i hovedstaden og en
samlet 40. plads på landsplan.
Deres tal er opgjort
udelukkende på de skriftlige
eksamenskarakterer i
modsætning til UVMs, hvor man
også tager de mundtlige
karakterer med, men alligevel et
flot resultat.

Handlingsplan godkendt.

4. Drøftelse af det fortsatte
strategiarbejde set i lyset af
gymnasiereformen og andre
ændringer i de generelle rammevilkår.

Bestyrelsen fremkom med flere gode
ideer til nytænkning og relancering af
strategien.
Fremtidens gymnasium?:
International classroom (Delvist
fondsunderstøttet)
Synliggørelse af samarbejder
Elevens fortælling om Herlev
Gymnasium og HF
Omstilling til anden
elevsammensætning
Anderledes/unikt undervisningstilbud
Motivering (udover karakterer) af
elever
Eksperimenterende gymnasium
LABS
Det blev vedtaget at arrangere et
medarbejderseminar med deltagelse
af bestyrelsen. Rektor og
formandskabet udarbejder program
og sætter dato.

5. Mødedatoer for skoleåret 20172018: september 2017, december
2017, marts og juni 2018.
6. Eventuelt

18. september 2017, 11.
december 2017, 9. april 2018
og 5. juni 2018
Næstformanden Flemming Olsen
trækker sig efter kommunalvalget
2017

