
Bestyrelsesmøde den 25. september 2012 kl. 18.00-20.00 
Referent LD 
 
Afbud: Malene Mørch, Michael Berkowitz 

0. Præsentationsrunde – Ny 
elevrepræsentant Jacob Emborg 2n 
 

Præsentation af bestyrelsen og ny 
elevrepræsentant, Jacob Emborg. 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Pkt. 6b blev tilføjet.  
 
Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat af 6. juni 2012. Referat godkendt. 

3. Skolens økonomi  
 
 

Ejendomsskat 2010 skal betales for hele 
året, men vi fik også taxametertilskud til 
bygninger for hele året. Vi har dog samtidig 
også betalt huslejeafgift for hele året 2010.  
Betaling til ejendomsskatterne er taget fra 
projekter, kommer ikke til at berøre 
igangværende projekter. 
 
Flere prognose-modeller for 
budgetoverslagsårene indtil og med 2015 til 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Budgetopfølgning godkendt 

4. Klassekvotienter for 1.klasser 2012 
 

Godkendt af bestyrelsen. 

5. Ferieplan, valgfags- og 
studieretningsudbud. 

Ferieplan: 1. planlægningsdag lægges før 
ferie og 2. planlægningsdag efter ferien. 
Reglen om 200 undervisningsdage gælder 
ikke længere formelt, men det er det antal 
dage vi siger efter. 
Dagsværkdagen er prioriteret med ledelses- 
og læreropbakning.  
Ferieplan godkendt. 
 
Studieretningsudbud: Bioteknologi og 
geovidenskab to nye studieretninger. 
 
Bestyrelsen vil gerne have mere 
formaliseret samarbejdsaftaler med 
virksomheder – gerne en sammenkobling 
mellem teori og praksis. 
Bestyrelsen bistår gerne med kontakt til 
virksomhederne. 
Studieretningsudbud godkendt. 
 
Valgfagsudbud: To nye valgfag astronomi 
c og latin c. 
 
Valgfagsudbud godkendt.  



6. Orientering om udmøntning af rektors 
resultatlønskontrakt for 2011/2012 
 
6b. Kort evaluering af sidste skoleårets 
bestyrelsesarbejde. 

90% af kontraktmålene opnået. 
10 % - Under strategi og 
kompetenceudvikling ikke opnået, idet 
lærernes tilfredshed med efteruddannelses- 
og kompetenceudviklingsplanen ikke var 
tilstrækkelig stor. 
 
Elev- og lærergruppen roser 
bestyrelsesseminaret samt samarbejdet 
med bestyrelsen. 
 
Løbende overveje bestyrelsens 
sammensætning ift. Kompetenceønsker og 
- behov 
 

7. Handlingsplan og rektors 
resultatlønskontrakt 2012/2013. 
 

Godkendt med bemærkning om at der i 
målopfyldelsen i passende omfang 
medtages et formaliseret samarbejde med 
virksomheder, institutioner og 
organisationer. 
 

8. Meddelelser fra formand og rektor 
 

Møde i Region Hovedstaden om HF 
kapacitet – fortsætter med 4 klasser  
Aftale med Arbejdernes Landsbank om 
placering af dele af skolens likvide 
beholdning. 
Nyt energiprojekt med udskiftning af vinduer 
og solceller på taget under overvejelse 
Samarbejdsaftale om bidrag til drift af 
Genvej.nu 
Optræk til afvikling af det administrative IT-
fælleskab 
Indmeldelse i nyt løn- og 
personalefællesskab  
Pædagogiske dage om status på forsøg, 
innovation, og fornyelse af  
studieretningsudbud  
Ledelsesseminar 7. januar 2013 blandt 
andet om nyt debatoplæg fra GL og GR 
 
Fællesarrangement med Morten Bødskov 
primo januar 
Orienteringsaften 21. januar 2013. 
 

9. Mødedatoer  Bestyrelsesmøde maj 2013 bliver i 
tilknytning til et arrangement i form af en 
ambitiøs nyskabelse på Herlev Gymnasium 
og HF. Der planlægges en konference med 
arbejdstitlen: ”Ny nordisk 
ungdomsuddannelse – skole- og 



uddannelsesvisionsmøde”. Konferencen 
kunne afholdes i medborgerhuset eller 
måske på Gammelgaard 
 
Mødedatoer godkendt. 
 

10. Evt. Problemer grundet den nye rygelov. Flere 
klager fra naboerne både til kommunen og 
til skolen.  
Eleverne har fået tilbudt rygestopkurser, 
som er arrangeret i samarbejde med 
kommunen, og der er opsat ekstra 
skraldespande.  
Der arbejdes fortsat på praktiske løsninger 
på problemet med nabogener, men 
Rektorforeningen har droppet at bede 
ministeriet om en ændring af loven, fordi 
selve intentionen med loven er fornuftig, og 
fordi den medfører mindre rygning.  

 


