
Bestyrelsesmøde den 17. juni 2019 kl. 18.00-20.00 
Referent LD 
 
 
Tilstede: Jens Erik Mogensen, Thomas Gyldal, Ethan Jordan, Charlotte Siboni, Carl 
Fuglsang-Damgaard, Jan Vistisen og Leif Petersen 

 
0. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

1. Godkendelse af referat af 8. april 2019. Godkendt 

2.  Meddelelser fra formanden og skriftlig 
redegørelse (BILAG 2) fra rektor bl.a. om: 
  
Status på optagelse – klassedannelse 
2019/20 
Personalia – tilpasninger som følge af 
besparelser 
Status på samarbejdet med NCFF og 
Herlev Kommunes skoler 
STX-kampagne 
Den digitale prøvevagt og Exam Cookie 
Artikel i Altinget og Weekendavisen om 
opdelte gymnasier. 
Diverse – blandt andet servicepakke til nye 
elever 
DGs politikpapir - passer godt med vores 
interesser 
 

Meddelelser fra rektor blev gennemgået. 
Der var positiv respons på ideen med at 
sætte/bevare politisk fokus på spørgsmålet om 
elevfordeling gennem deltagelse i de omtalte 
nyhedsmedier. 
 
 

3. Skolens økonomi – budget juni 2019 (til 
godkendelse) + prognose for 2020 (BILAG 
3) 
 

Godkendt.  
 

4. Handlingsplan for 2019-2020 (BILAG 4) 
 

Ny fagpakke på HF Mediefag/informatik 
blev godkendt. 
Der skal arbejdes på, at gøre Herlev 
Gymnasium og HF til et grønt gymnasium 
med bl.a. en stærk klimaprofil i 
undervisningen. Punktet skal tilføjes til den 
handlingsplan, som allerede foreligger.  
Forudsætningerne er gode – flere initiativer 
er allerede i gang, de unge er optaget af 
klimadagsordenen, så flere initiativer vil 
også gavne rekrutteringen. 
   

5. Ny ferielov – finansiering af midler til 
feriefonden 
. 

For at løse likviditetsproblemet i forhold til 
den nye ferielov er der to muligheder. 
Lånefinansiering (lånetilbud er indhentet) 
eller frasalg af et mindre hjørne af 
grunden. Den sidste løsning vil ikke være 
til gene for skolen, men kan først realiseres 



i december 2020, hvis HG skal kunne 
beholde provenuet.  
Der aftales et indledende møde med 
Thomas, kommunaldirektøren, rektor, Bo 
og Tove vedrørende belysning af diverse 
problematikker (lokalplan mm), der skal 
løses i forbindelse med et evt. frasalg af 
grund til finansiering af midler til 
feriefonden. 

6. OK 18 – ny chefaftale.  
 

Bestyrelsesforeningen har gjort 
opmærksom på at en ny chefløns-aftale er 
på trapperne. Rektor omtalte at den nye 
aftale f.eks. rummer mulighed for at 
konvertere resultatlønskontrakten til et 
løntillæg, så man ikke både arbejder med 
handlingsplaner og resultatlønskontrakt 
som styringsredskaber. 
Mulighederne gennemgås af bestyrelsen, 
uden medarbejderdeltagelse, på et senere 
tidspunkt, når cirkulæreret er udarbejdet af 
Moderniseringsstyrelsen.  

7. Mødedatoer for skoleåret 2019-
2020: september 2019, december 

2019, marts og juni 2020  
 

Udkast til datoer fremsendes sammen med 
referatet. 
 
 

8. Eventuelt Rektor har fået en henvendelse fra Nordisk 
film, der påtænker at producere 
dokumentar/underholdning? om etniciteten 
på gymnasierne. 
 
Da der ikke var nok stemmeberettigede 
tilstede ved bestyrelsesmødet er de 4 
beslutningspunkter efterfølgende 
gennemgået og godkendt af 
bestyrelsesformanden.  
 

 


