
Til medlemmerne af bestyrelsen. 

 

Frederiksværk, den 8.6.2015 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 16.9.2015 

 

  

Tilstede: Erik Winther, Birgitte Benzon Bang, Michael Thomsen, Ole Olsen, Klaus Bertelsen, 

Jeanette Städe, Boris Eidemar, Søren Møller, Helle Lunderød, Johnny Simonsen 

 

Afbud: Elevrepræsentanter 

 

0. Der var udpeget to nye medlemmer til bestyrelsen. Boris Eidemark som repræsentant for  

UCC København-Nordsjælland i stedet for Alette Rasmussen og Jeanette Hagelund Städe 

som medarbejderrepræsentant i stedet for Bodil Nørgaard. Formanden bød dem begge 

velkommen. 

1. Dagsordenen blev godkendt, men med en bemærkning om, at der var glemt et punkt om 

omstillingsprocessen på skolen. Et punkt der skal være fast fremover. 

2. Referatet blev godkendt. 

3. Formanden: Der vil blive udarbejdet en skrivelse med alle informationer omkring 

bestyrelsens Kinabesøg. Det vil være en udvidelse af brevet fremlagt under punkt 11. 

4. Rektor: Vores årlige Summerschool med 20 gæster fra samarbejdsskolerne i Kina er ved at 

være færdig. Det har været en stor succes, selvom en af de kinesiske elever har været meget 

alvorligt syg. Hun er i bedring, men det har været meget alvorligt og lagt et ekstra stort pres 

på de lærere, der står for besøget. De har som sædvanlig ydet en meget stor indsats. 

Vi har inviteret 9. klasserne på Halsnæse til en kreativitetsdag på gymnasiet, hvor de blandt 

andet skal overvære generalprøven på årets musical. Der er tilmeldt dobbelt så mange som 

sidste år. Stor årgang! 

Bestyrelsen fik en kort orientering om Almedin-sagen og skolens ageren. Eleverne er meget 

optaget af sagen. 

5. Der har været afholdt elevrådsvalg og elevrådet vil konstituere sig d. 17. september. 

6. Bestyrelsen fik en kort orientering om de to store projekter vi har sat i gang i år. De er en del 

af vores arbejde med at omsætte vores visioner i konkret handling. 

Der er tale om et projekt om klasserumsledelse. Projektet foregår i samarbejde med Horsens 

Statsskole og Dorte Ågaard, der en af de ledende forskere på området. Vi har valgt at knytte 

projektet til de 4 HF klasser. Der deltager 12 lærere i projektet. Det første skridt var et kursus 

i Horsens sammen med 12 lærere fra statsskolen og under ledelse af Dorte Ågaard. Projektet 

blev her sat rigtig godt i gang. Der vil blive arbejdet i de enkelte klasser med de temaer, der 

blev enighed om på kurset. 

Det andet projekt handler om Karrierefokus blandt eleverne. Det er Hovedstadsregionen der 

står bag og finansiere noget af projektet. Her deltager i alt 17 uddannelsesinstitutioner, hvoraf 

nogle har været i gang. Vi har været til det første stormøde på Høje-Taastrup Gymnasium. Vi 

har valgt at lægge arbejdet i 3 1.g klasser og alle lærere i de 3 klasser er involveret. De første 

projekter har været eller vil snart blive afprøvet. Det overordnede formål er i stigende 

omfang at bevidstgøre vores elever om, hvilke muligheder de har fremadrettet. 

De to projekters forløb vil komme på som punkt på de kommende bestyrelsesmøder.  



7. Status for skolens økonomi blev fremlagt. Det ser stadig fornuftigt ud set i lyset af en række 

besparelser på lønnen. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 

Der er varslet besparelser over de næste 4 år på 2-4-6-og 8 procent. De er en del af 

finanlovsforhandlingerne og derfor ikke endeligt vedtaget. Det vil særlig til sidst ikke være 

nemt at finde så mange penge. Der er reelt kun mulighed for at spare på lønnen og dermed på 

kerneaktiviteterne. Det vil være et tilbagevendende emne på bestyrelsens møder. 

8. Bestyrelsen vedtog oprettelsen af 4 STX klasser på baggrund af 112 elever og 2 HF klasser 

med tilsammen 49 HF elever.  

9. Halsnæs Kommune arbejder i øjeblikket med en ny organisering af 10. klasse. I de fleste 

scenarier indgår det nuværende samarbejde med gymnasiet som en mulighed og 

tilsyneladende arbejdes der hen mod en løsning, hvor 10’erens undervisning foregår på 

gymnasiet og den lægges ind under Unge og kulturcentret i Halsnæs. Det kræver naturligvis 

vores samarbejde. Vores aftale er 1 årig og med et aftalt beløb for brug af lokaler og 

faciliteter. Vi synes samarbejdet forløber meget fint, men vil have svært ved at binde os for 

mere end 1 år ad gangen. Det vil heller ikke være muligt at finde flere lokaler. Der var 

enighed om at gå konstruktivt ind i forhandlinger med kommunen. 

10. Kinabesøget er nu på skinner. Der udarbejdes en skrivelse med alle oplysninger (se pkt 3). 

11. Bestyrelsen vedtag at rektors resultatlønskontrakt var opfyldt med 88% 

En ny kontrakt for skoleåret 2015/16 blev udarbejdet og vil være til endelig godkendelse på 

næste møde 

12. Bestyrelsen snakkede lidt om stoffer og gymnasiets holdning hertil. Der var enighed om at 

sætte det på som punkt på de næste møder. 

Inge Lise Hammer informerede om Kinabesøget. Papir blev udfyldt, 

Musical spilles fra onsdag d. 18. – 21. november 2015 

 

Vi glemte at aftale næste møde. 

 

 

Ref.  Johnny Simonsen 


