
Bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 kl. 18.00-20.30 
Referent LD 
 
 
Afbud: Thomas Gyldal, Malene Mørch, Anne Wessberg, 
Revisor Peter Skanborg deltog til og med pkt. 2  

 

0. Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsorden godkendt 

1. Godkendelse af referat af 30. 
januar 2012. 

Referat godkendt 

2. Årsrapport til godkendelse  Revisor gennemgik årsrapport og 
protokollat.  
Rektor gennemgik årsberetningen. 
Årsrapport og protokollat blev godkendt 
uden bemærkninger. 

3. Meddelelser fra formand og rektor Bestyrelsesforeningens bestyrelse har 
været til møde hos ministeren. 
Undervisnings – og institutionelle forhold er 
nu igen forenet under samme chef. 
Ministeren tilkendegav, at der – i 
modsætning til tidligere - ikke var planer om 
fælles lovgivning på gymnasie – SOSU, 
erhvervs – og VUC området. Men 
Ministeriet understøtter lokalt samarbejde 
og anbefaler lokalt samarbejde også om 
studieretninger. Ministeriet arbejder med 
tværgående modeller for at imødekomme 
sociale skævheder, hvorimod man er på vej 
væk fra egentlige sociale taxametre, som 
ville kunne medvirke til opfattelser af 
rangordning af skoler. Referater af møder i 
bestyrelsesforeningen samt 
generalforsamlingsreferat 2012 findes på  
Bestyrelsesforeningens hjemmeside. 
 
Ansøgertal:  
Stx – 176 fremgang på 28 elever, hvilket er 
den største fremgang i vores 
fordelingsområde. 
HF – 150 og vi må regne med at der 
kommer flere til frem mod sommeren. 
 
Vi påtænker at starte med 29 i hver stx/hf-
klasse, men det er svært at få klare 
udmeldinger fra UVM om evt. sanktioner, 
hvis klasseloftet overskrides på tælledagen i 
sept.. 
 



Der er en fremgang af elever bosiddende i 
Herlev. Vi har tilsammen fået 91 elever fra 
Herlev-skolerne mod 66 sidste år. 
10. klassecentret i Gladsaxe sender også 
mange elever. 
 
Elevtallet er generelt stigende i regionen. 
 
Vi har tilmeldt os annoncering på Facebook 
angående aktiviteter på skolen. Der bliver 
linket fra vores hjemmeside til Facebook, og 
annonceringen skal specielt målrettes unge 
i 14-19 års-alderen. 
 
Møde med rektor fra Nørre G og Gladsaxe 
Gymnasium angående samarbejde. 
 
I år afholder vi faggruppe-samtaler (GRUS) 
og ikke individuelle-samtaler. 
 
3 lærere stopper til sommer, og vi ansætter 
6-8 nye lærere plus  6 i uddannelsesstilling. 
 
Renovering af lokaler fortsætter.  
Ombygning af billedkunstlokalet, idet vi skal 
have en klasse mere. 
Gavlen renoveres efter påske. 
Nye udendørsbaner. 
Frontparti skal have ny belægning. 

4. Drøftelse af temaer til 
bestyrelsesseminaret. 

Send på mail til gymnasiet, hvad i 
mener/synes der skal drøftes på seminariet 
den 6. juni 2012. 

5. Evt. MUSICAL: Bestyrelsen inviteres til musical 
den 19. april kl. 20.00 , der er fællesspisning 
kl. 18.00 for lærerne, hvor bestyrelsen også 
er inviteret. Giv besked til Lotte på mail. 

   

 

Bestyrelsesseminar den 6. juni 2012 kl. 16.00 


