Bestyrelsesmøde den 9. juni 2016 kl. 18.00-20.00.
Spisning kl. 17.30-18.00
Referent LD

Deltagere: Tove Hvid Persson, Flemming Olsen, Thomas Gyldal til kl. 19.00, Katrina
Schelin, Charlotte Siboni, Carl Fuglsang-Damgaard, Ethan Jordan og Jan Vistisen.

0. Præsentationsrunde.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af 30.
marts. Bilag 1
3. Meddelelser fra formand og
rektor

Velkommen til Ethan Jordan
Godkendt
Godkendt
Politikkens, Årets underviser, Ulla Stampe
Jakobsen modtog en særpris på kr. 25.000,00
Anna og Nadia, Unge forskere, gik videre til
finalen
Innovations-årsprøve i AT for 1g
Der arbejdes med et teknisk optag på 31,4 for at
imødegå det sædvanlige frafald inden
tælledagen. Bestyrelsen er blevet orientering at
det er vanskeligt at styre optaget, så vi kan
risikere at bryde det flexible klasseloft.
Nye elever:
HF 122 elever – 1 TD elev
STX 214 elever – 6 TD elev
Lectiosagen: 95 gymnasier har indgået aftale
med PWC, om at udarbejde en
systemrevisionserklæring (Efter mødet er
revisionen faldet på plads).
Forfalskede eksamensbeviser: Rektor har udtalt
sig til pressen for at imødegå evt. myter om at
Herlev Gymnasium og HF har begået fejl i
forbindelse med udstedelser af
eksamensbeviser.
Visuelle identiteter: Der er lancerede en ny
hjemmeside og nyt logo fra 1. august 2016.
Studieretningstræ: Lærerne har arbejdet med
langtidsplanlægning af klasser i
overensstemmelse med den nye strategi og

ideen om studieområder.

4. Status på strategiarbejdet.

Gymnasiereformen blevet gennemgået.
http://www.uvm.dk//media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF16/Jun/160603Styrkede-gymnasiale-uddannelser.ashx
Partnerskabsaftaler.
Science på KU, venter til efter sommeren.
Der er aftalt møde med Flemming og Herlev/
Gentofte hospital.
Der udarbejdes en aftalte med kommunen.
Der er indgået en aftale med Syddansk
Universitet om et trivselsprojekt

5. Input fra lærerrepræsentanter

Ros til bestyrelsen for at involvere lærerne i
strategiarbejdet.
Ros til rektor for bl.a for at inddrage lærerne i
beslutningerne i forbindelse med de kommende
nedskæringer samt sin indsats i forbindelse
med profileringen af Herlev Gymnasium og HF.

6. Skolens økonomi –
budgetopfølgning 2016 og
revideret prognoser. Bilag 2

Grundet højere gennemførelsesprocenter, vil
lønbesparelserne i de prognosticerede år
formentlig blive mindre.

7. Drøftelse af muligheden for at
indskrive personaleforeningen
”Forskønnelsens” opgaver i
skolens personalepolitik.
8. Optagelse – indberettet
kapacitet og optagelseskapacitet
– klassekvotienter for 1. klasser
2016-17. Til orientering
9. Mødedatoer for skoleåret 201617

Oplæg til personaleforeningen udarbejdes i
samarbejde med en juridisk medarbejder fra
Stenhus Gymnasium.
Se pkt. 3

September 2016
December 2016
Marts 2017
Juni 2017

