
 
 

Bilag I 

 

Bestyrelsesmøde den 13.03.2014 kl. 18.00-20.30 
Referent: BN 

 

 

Afbud:  

Anne Wessberg   

 

0. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. 

1. Godkendelse af referat af 03.12.13 

 

Godkendt. 

2. Årsrapport til godkendelse  Peter Skanborg fra Deloitte gennemgik Regnskab og 

protokollat der efterfølgende blev godkendt. 

 

3. Vedtægtsændring vedrørende 

bestyrelsens sammensætning 

Vedtægtsændring hvor bestyrelsens antal medlemmer 

forøges til 10, hvoraf 2 vil være repræsentanter fra 

grundskolen, godkendtes. Bestyrelsen forventes fremover 

at bestå af: 

Bestyrelsesformand: 

Tove Hvid, UCC, – afløser Kaj Petersen. 

Næstformand:  
Flemming Olsen. 

Repræsentanter for grundskolen (udpeget): 

Bestyrelsesmedlem, (nyvalg). Leif Petersen, Egeskolen 

Bestyrelsesmedlem Michael Berkowitz,  

Selvsupplering: 

Bestyrelsesmedlem, Søren Rohde, Herlev Hospital afløser  

Bestyrelsesmedlem Malene M. Mørch. 

 

Bestyrelsesmedlem, Katrina Schelin, Herlev 

Medborgerhus, - afløser Anne R. Wessberg. 

Videregående uddannelsessektor (udpeget): 

Susanne B. Nielsen 

Kommunalbestyrelsen (Udpeget): 

Bestyrelsesmedlem, Thomas G. Petersen. 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bestyrelsesmedlem Charlotte Siboni med stemmeret - 

afløser Louise S. Jensen. 

Bestyrelsesmedlem Carl Fuglsang-Damgaard. 

Elevrepræsentanter: 

Sørine Bech-Larsen. 

Jacob Emborg 
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4. Meddelelser fra formand og rektor Kaj takkede bestyrelsen for de foregående års samarbejde. 

Jan informerede om søgetal. Der er en mindre nedgang på 

stx-søgetallet – primært fra de lokale skole i Herlev - mens 

vi har ansøgere nok til HF. Vi påregner at gå tilbage til 7 

stx-klasser. Vi er godt i gang med at tilpasse os OK 13, 

som vanskeliggør planlægningen af skoleåret og 

opgavefordelingen blandt lærerne. Der er dog en god 

samarbejdsånd i huset. En konsekvens af OK13 har blandt 

andet været en overgang til pædagogisk ledelse, hvor de 

”gamle” inspektorer har fået personaleansvar for 12-15 

lærere, og dermed en tættere kontakt til medarbejderne.  Vi 

er færdige med hele grundrenoveringen på bygningerne, 

hvilket vil sige at vi faktisk er langt foran den 10 årsplan 

som blev udarbejdet i forbindelse med overtagelsen af 

bygningerne. Skolen har 40 års jubilæum i dette skoleår og 

det vil blandt andet blive fejret med et jubilæumsskrift og 

en festligholdelse ca. den 19 november 2014. 

 

5. Eventuelt Thomas foreslår at bestyrelsesskiftet foretages samtidig 

med undervisningsafslutningen, Jan undersøger om dette 

er muligt. 

Vedrørende det faldende søgetal foreslår Thomas at der 

udover den nuværende indsats vedrørende karakterløft 

også igangsættes talentpleje samt at de eksisterende 

samarbejder imellem Herlev Gym. og 

virksomheder/interessenter udbygges. 

 


