
Til medlemmerne af bestyrelsen. 

 

Frederiksværk, den 24.10.2014 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 23.oktober 2014.  

 

Tilstede: Erik Winther, Ole Olsen, Bodil Nørregaard, Søren Møller, Birgitte Benzon Bang, Michael 

Thomsen, Alette Rasmussen, Helle Lunderød, Johnny Simonsen 

 

Afbud: Christoffer Gahrn, Klaus Bertelsen, 

 

 

1. Dagsorden godkendt 

2. Referat godkendt 

3. Rektor foreslog at skolen udbød to nye fag. For det første kinesisk som andet fremmed 

sprog. Det vil være i fin overensstemmelse med vores mangeårige samarbejde med Kina og 

være en spændende valgmulighed for områdets unge. For det andet mediefag som 

kunstnerisk fag. I øjeblikket kan eleverne kun vælge mellem to fag og med mediefag som et 

studieretningsfag, er det uhensigtsmæssigt, at mediefag ikke også er et kunstnerisk fag. 

Bestyrelsen syntes det i begge tilfælde var en god ide. 

4. Mødets hovedpunkt var ny kommunikationsstrategi og skoleudvikling i overensstemmelse 

med skolens værdier. Det var bestyrelsens første mulighed for at diskutere og kommentere 

den proces, der er sat i gang på skolen. Der vil så længe denne proces er i gang være et 

punkt om dette emne på de kommende bestyrelsesmøder. Talelysten var stor og her følger et 

rids over de emner, der var centrale på mødet: 

 

Kommunikationsstrategien arbejdes der med i små udvalg. Bestyrelsen mente det var vigtigt 

at eleverne blev inddraget og var spændte på hvilke(n) platform(e) skolen ville arbejde med. 

 

Konsekvens er vigtigt. Eleverne skal have al mulig hjælp, hvis de har svært ved det, men 

skal selv være villig til at yde. Ellers skal det have konsekvenser. 

 

Sparring blandt lærerne til at udvikle undervisningen er også et helt centralt punkt. 

Undervisningen skal udvikles ved at give den enkelte lærer udviklingsmuligheder. 

Supervision og videndeling blev anset for at være vigtige elementer i denne udvikling. 

 

En mere formel faglig kontakt til folkeskolerne blev anset for at være meget vigtigt. 

 

Forslag om ambassadørkorpset blev diskuteret. Skolen kunne finde 10 gamle elever, der så 

kunne finde 1 hver. Det blev diskuteret om korpset skulle udvides med repræsentanter fra 

det lokale erhvervsliv. Tanken var at give eleverne en ide om de forventninger, der er til 

dem, når de kommer på arbejdsmarkedet. 

 

Kontakten til det lokale erhvervsliv blev anset for at være meget vigtigt. 

 

Også vigtigt at holde fast i tilbud til de særligt ambitiøse elever. Vigtigt signal om, at 

udvikling af ambitioner er helt centralt. 

 



Vigtigt at holde fast i at de mange tiltag er en belastning for lærerne, der skal ændre meget 

og samtidigt arbejde mere for færre penge. Altså løbe stærkere i dagligdagen. Vigtigt ikke at 

slide lærerne op. 

 

Der blev spurgt ind til, hvorfor der kun blev lavet elevtrivselsundersøgelse hvert 3. år. Var 

det ikke muligt at lave mindre undersøgelser oftere? 

 

Der var enighed om at det var en meget omfangsrig udviklingsproces, der var startet op. At 

prioritere var derfor meget vigtigt. 

 

 

 

5. Mødet d. 5.11.2014 blev aflyst. Næste møde bliver onsdag d. 10. december 2014 kl. 17.00.  

 

 

 

 

 

Ref.  Johnny Simonsen        

 


