Bestyrelsesmøde den 19. september 2016 kl. 18.00-20.00
Referent LD

BILAG 1

Afbud: Ethan Jordan, Katrina Schelin, Klaus Lunding, Maja Sophie Simonsen
0. Præsentationsrunde. – Ny
elevrepræsentant
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra
sidste bestyrelsesmøde. (Bilag 1)
3. Skolens økonomi – kort
gennemgang af besparelser –
budgetopfølgning. (Bilag 2)

Der var afbud fra Maja

4. Klassekvotienter for 1. klasser
2016-2017. Til orientering

På tælledagen, 20 dage efter skolestart, havde vi 199
stx inkl. 6 TD-elever og 114 hf, inkl. 2 TD-elever og 1
SP-elev, hvilket vil sige fuldt hus. Tallene dækker over
en meget stor udskiftning blandt førsteårseleverne,
hvilket medfører ganske meget ekstra
administrationsarbejde. Til gengæld er det typisk
henviste elever, der takker nej til deres plads i
perioden fra maj til august, hvorefter det lykkes at fylde
klasserne op med elever, der aktivt ønsker at gå hos
os.
Godkendt.
Det er vanskeligt at forudsige det fremtidige
kapacitetsbehov pga. de politiske beslutninger på
uddannelsesområdet.
Det aftaltes derfor, at der skal fremskaffes diverse
prognoser og undersøgelser til brug for fremtidige
beslutninger om kapacitet.
Jf. pkt. 3
Ferieplan godkendt.
Valgfags- og studieretningsudbud. Rektor redegjorde
for det politiske forlig om gymnasiereform, som ikke er
endeligt vedtaget i folketinget. Det betyder en
væsentlig begrænsning i mulighederne for at udbyde
studieretninger på stx. Blandt andet ser det ud til, at
det ikke længere bliver muligt, at profilere skolen med
idrætssklasser, da denne mulighed ifølge
reformudspillet gives til HTX.
Skolen har igangsat en intern proces, hvor lærerne
inddrages i beslutningen om nye studieretninger.
Ligeledes er der indleveret to
dispensationsansøgninger til ministeriet for at få
tilladelse til at fortsat at udbyde en studieretning med
Idræt B – subsidiært lave en helt ny studieretning med
MA-ID (idræt på A) -samt Fy-Ke. Den endelige

5. Kapacitet for kommende
skoleår – skolens indstilling er at
vi fortsætter med 7 stx + 4 hf
førsteklasser.

6. Ferieplan. Valgfags- og
studieretningsudbud.

Godkendt
Godkendt
Budget godkendt.
Til december mødet fremlægges budgettet for 2017
sammen med forskellige prognoser for 2018/2019,
hvor der tages højde for bl.a. gymnasiereformen.

7. Udmøntning af rektors
resultatlønskontrakt for 20152016. Til drøftelse. (Bilag 3)
8. Rektors resultatlønskontrakt
for 2016-2017.

9. Meddelelser fra formand og
rektor.

beslutning om studieretningsudbud afventer derfor
ministeriets svar. (Medio november)
Godkendt efter det fremlagte bilag.

Kontraktforslaget blev godkendt med følgende
kommentarer:
Generelt skal det tilstræbes, at der indføjes flere
resultatmål og færre procesmål i kontrakten.
Efter en længere diskussion om tolkningen af de
opnåede resultater blev konklusionen, at bestyrelsen
ønsker resultatmål, som er fair, men samtidig så
ambitiøse, at de understøtter bestræbelsen på hele
tiden at forbedre kvaliteten.
Lærerrepræsentanterne gav udtryk for bekymring over,
at man skal forbedre kvaliteten samtidig med at man
skal implementere en gymnasiereform og imødese
store besparelser.
Specifikt ønsker bestyrelsen, at der fokuseres på at
nedbringe fraværsprocenten, som har været stigende
set i forhold til tidligere år.
Bestyrelsen efterspurgte en gennemgang af, hvad vi
ved om fravær på HG, erfaringer fra andre gymnasier,
forskning på området etc. M.h.p nye tiltag.
Det aftaltes, at fraværsopgørelsen for fremtiden skal
gøre det nemmere, at gennemskue særlige forhold,
der påvirker fraværsprocenten – stx/hf – elever med
diagnoser/særlige aftaler etc.
Det blev diskuteret om løfteevnetallet er egnet, som
resultatmål, og om det er et tilstrækkeligt ambitiøst
mål, at have en positiv løfteevne. Rektor oplyste at
tallene for 2015 var som følger: På 8 (6 %) af stxinstitutionerne – heriblandt HG - ligger gennemsnittet
af elevernes eksamensresultat over den
socioøkonomiske reference.
På 114 (83 %) af skolerne er resultatet på niveau med
det forventede eksamensresultat, og på 15 (11 %) af
institutionerne ligger resultatet under den
socioøkonomiske reference.
Rektor orienterede om at der er udmeldt betydelige
besparelser på gymnasieområdet - 3,2 mio (2017), 4,4
mio (2018), 5,7 mio (2019) og 6,9 mio (2020). Der er
allerede lavet en langsigtet plan, men planen skal
justeres fordi flere forudsætninger ændres løbende
som følge af politiske beslutninger. Der kan spares
meget lidt på drift, indtægter kan hentes ved bedre
gennemførelse og resten skal hentes ved at lærerne
skal undervise flere hold inden for deres timenorm på
1680 timer.
Der har været en mediesag om fordeling af elever med

10. Mødedatoer for skoleåret
2016-2017

anden etnisk oprindelse end dansk – blandt andet på
baggrund af en kronik i Politiken skrevet af en elev fra
HG samt den såkaldte Langkær-sag. Der har været
stor medieaktivitet og vores elever har solidarisk
bidraget med meget flotte og fornuftige indlæg blandt
andet i Herlev Bladet.
I øvrigt er skolen travlt optaget med forberedelserne til
reformen herunder nyt optag af elever, som ikke skal
give forhåndstilsagn om studieretningsønske. Det giver
nogle planlægningsmæssige problemer, fordi kravet til
lærerbesætning først vil være kendt når næste års 1.
årselever vælger studieretning i november 2017.
Tirsdag den 10/1 2017
Mandag den 27/3 2017
Mandag den 12/6 2017

