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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. februar 2017 

 

  

Tilstede: Helle Lunderød, Birgitte Benzon Bang, Erik Winther, Michael Thomsen, Mette Avnsbo, 

Søren Møller, Ole Olsen, Magnus Dræbye, Susan Ptak, Johnny Simonsen,  

 

 

Afbud: Wagma Wafa,  

 

 

 

1. Dagsordenen blev godkendt. 

2. Referatet blev godkendt.  

3. Formanden: Helle kommenterede den debat der i øjeblikket kører i medierne omkring 

fordeling af elever. Der var en kort snak om, hvad der ville være bedst for gymnasiet. 

4. Rektor: Orienteringsaftenen for kommende elever har været afholdt. Der var flere besøgende 

end nogen sinde før. Vi er så småt gået i gang med planlægningen af den nye reform. Primært 

organisering af grundforløbet. Vi venter stadig på læreplanerne. Når de kommer vil det store 

arbejde med indholdet gå i gang. Et punkt om reformen vil derfor være på de næste 

bestyrelsesmøder. Vi starter en diskussion om alkohol til fester op i elevråd og pædagogisk 

råd. Når den diskussion er færdig vil punktet komme til debat i bestyrelsen. Vi havde en kort 

snak om en temmelig misvisende artikel i Halsnæs Posten. En artikel der som overskrift havde 

at mange studenter efter eksamen tog en erhvervsuddannelse. Artiklen var sat i centralt og 

havde ikke særlig relevans for Halsnæs, men viser noget om de kampagner, der i øjeblikket 

kører mod de gymnasiale uddannelser og som vi nok bliver nødt til i voksende omfang at 

forholde os til. 

5.  Elevrådet: Elevrådet har afholdt en fredagscafè, som var en succes. Et punkt på 

elevrådsmøderne fremover vil være alkohol til festerne. Hvad gør vi ? Elevrådet deltager aktivt 

og har et godt forhold til den centrale elevorganisation DGS. 

6. Finansåret 2016 er nu lukket. Et estimat fra Dorte Hosbond viser, at der vil være et overskud 

på godt 358.000. Det betyder at vi har fået vendt det underskud, der var estimeret i oktober og 

at de rapporter vi arbejder ud fra, er rigtig gode redskaber til at styre økonomien. Der blev fra 

bestyrelsens side udtrykt stor tilfredshed med resultatet og de nye styringsredskaber. 

Bestyrelsen accepterede, at vi oprettede en kassekredit på 1 million hos Nordea som erstatning 

for den prioritetskonto, som Nordea har lukket. Accepten er under forudsætning af, at renten 

alene er ved brug af kreditten. 

7. Vi har nu været igennem høringsrunden i forbindelse med afskedigelser til sommer og 4 lærere 

har fået deres opsigelse. 11 lærere er gået på deltid. Det er en proces der er meget hård ved en 

organisation som vores. 

8. Ferieplanen for skoleåret 2017/18 blev vedtaget. 

9. Vi arbejder videre med planerne om at udbyde HTX på gymnasiet fra 2018 i samarbejde med 

EsNord. Et forslag til hvordan en ansøgning kunne se ud blev forelagt bestyrelsen. Vi har 

aftalt med EsNord, at den endelig ansøgning vil blive forelagt de respektive bestyrelser 



snarest, så vi kan få sendt ansøgningen afsted til regionen og ministeriet. Bestyrelsen bakkede 

op om initiativet. Vi havde en kort snak om andre tiltag i forbindelse med de fremtidige 

udfordringer på vores område, for eksempel et nærmere samarbejde med andre mindre 

gymnasier, som Gribskov og Frederikssund, Oprettelsen af HHX var også indover. Målet er at 

fastholde et ordentligt ungdomsuddannelsestilbud i lokalområdet. Emnet vil komme på som 

tema på et kommende møde. 

10. Vi havde en snak om gymnasiet og eksamensresultater. Hvordan vi fulgte dem og hvordan vi 

agerede ved eventuelle problemer. 

Vi aftalte møder for resten af foråret: 22.3. med årsregnskabet og snak om symposium om 

internationalt samarbejde, 17.5. som et længere møde og skoleårsafslutning.  

 

  

Næste møde onsdag d. 22.3.2017 kl. 17.00.  

Ref.  Johnny Simonsen 


