
 
 

Bestyrelsesmøde den 03.12.2013 kl. 18.00-20.30 
Referent: BN 

 

 

Afbud:  

Malene Metz Mørch, Susanne Balslev Nielsen, Thomas Gyldal   

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat af 

07.10.2013 

 

Pkt. 10: tvivl om de nye mødedatoer er udsendt - ellers 

godkendt. 

3. Budget 2014 til godkendelse  Budget 2014 godkendt med bemærkning om at 

tilbageførslen af omstillingsreserven indarbejdes i 

revideret budget. Det bør fremgå at der er afsat kr. 200.000 

til merarbejde. 

Prognoser udarbejdes når regeringen fremlægger- og får 

godkendt uddannelsesreformen. 

 

4. Bestyrelsens fremtidige 

sammensætning 

Vedtægtsændring forelægges bestyrelsesmøde primo marts 

hvor bestyrelsens antal medlemmer forøges til 10, hvoraf 2 

vil være repræsentanter fra grundskolen. 

Det vil ved valg af nye medlemmer til bestyrelsen blive 

tilstræbt at bestyrelsens sammensætning afspejler at 

gymnasiet optageområde også omfatter andre kommuner 

end Herlev (ca. 40% af eleverne bor i Herlev). 

Bestyrelsen drøftede mulige nye kandidater til 

medlemskab af bestyrelsen for den kommende periode. 

Susanne Balslev har tilbudt at fortsætte som repræsentant 

for de videregående uddannelser og Malene Metz Mørch 

tilbydes pladsen som repræsentant for det private 

erhvervsliv. 

 

5. 40 års jubilæum Det blev forslået at de afbudsmeldte tages med på råd, om 

ideer og tiltag angående fundraising m.v. til større 

arrangementer, - og anlægsopgaver i anledning af 

jubilæumsåret. 

6. Meddelelser fra formand og rektor Jan informerede om den nye ledelsesstruktur i.fb.m. OK13 

hvor vi bl.a. overgik til pædagogisk ledelse. Den nye 

ledelsesorganisering indebærer at de pædagogiske ledere 

også får personaleansvar med eks. Medarbejdersamtaler, 

pædagogisk sparring etc. Det kræver nytænkning og 

ombygning af ledelsens kontorer, fordi de nye opgaver 

indebærer en del samtaler med lærere. Andre projekter der 

indebærer nytænkning er biblioteket, som skal 

moderniseres (flere elevarbejdspladser/studiecafe,  

inddragelse af og samarbejde med det lokale bibliotek, 



 
 

færre bøger, flere søgeredskaber etc.), renovering af 

studievejlederkontoret og renovering samt lydisolering af 

hallen. Rektor meddelte fra rektorlandsmødet, at der pt. er 

en omfattende uddannelsespolitisk debat om principperne 

for udmøntning af et socialt taxameter samt om 

gymnasiernes formål fremover i.fh.t. de videregående 

uddannelser. Eksempelvis vil det kunne få meget 

vidtrækkende konsekvenser for gymnasiets fortsatte drift, 

hvis, der indføres adgangskrav på 7, som nogen har 

foreslået. Efter sommerens optag har det vist sig ved flere 

juridisk afprøvede klagesager, at afstandskriteriet fremover 

er gældende ved ny optag, og det betyder i praksis at man 

har indført skoledistrikter. Det er vanskeligt at sige hvilke 

fordele og ulemper det vil have for os, men man kan 

frygte, at det bliver sværere, at få tilført de musikelever 

med musik på A-niveau, som vi tidligere har hentet fra 

adresser langt væk fra HG. 

7. Evt. Intet 

 


