
Til medlemmerne af bestyrelsen. 

 

Frederiksværk, 28. marts 2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d 27. marts 2019 

  

Tilstede: Helle Lunderød, Mette Avnsbo, Søren Møller, Martin Boysen, Kim Dam-Johansen, 

Morten Lorentzen, Kristoffer Kjærgaard, Waqma Wafa, Zahedullah Wafa 

 

Afbud: Thomas Hesselberg, 

 

1. Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referatet blev godkendt.  

3. Formanden: Halsnæs kunstråd har tildelt FVGH et stort maleri. Vi venter spændt. Området 

omkring UKC indvies torsdag d. 28.3. kl. 15. Alle er velkomne. Vi får gæster fra Kina den 19. 

– 23. maj. Kommunen arbejder med et projekt for at få flere unge til at stemme, gymnasiet er 

også involveret. 

4. Rektor: 2.g er vendt hjem fra studieture over hele verden. Alt er forløbet fint. 1.g har været på 

skitur og bortset fra enkelte forstuvede ankler er det også forløbet rigtig godt. Gymnasiet har 

udvidet samarbejdet med Gymnasiefællesskabet i Roskilde, så vi nu også deltager i indkøbs- 

og bygningssamarbejdet. Vi er midt i det nye ansøgningssystem, som er meget teknisk, men i 

det store og hele fungere. Den digitale eksamensvagt er udskudt, så den ikke bruges til 

sommer. Fungerede dårligt til generalprøven. 

5. Elever: Eleverne har diskuteret fravær. Vil ikke være med til en konkurrence om mindst 

fravær.  Har taget kontakt til DGS for at vide mere om hvordan organisationen virker. 

6. Carsten Nielsen fra PWC præsenterede på vanligt klare måde Årsrapporten for 2018. 

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2018. 

7. Bestyrelsen nikkede til statusrapporten om økonomi, der konkluderede at budget og forbrug 

fulgtes fint ad.  Et revideret budget med de øgede indtægter på grund af øget geografisk tilskud 

og omlægning af socialt taxameter fra HF til STX blev præsenteret. Bestyrelsen accepterede at 

en egentlig budgetopfølgning først fandt sted på næste møde, når de nye elevtal var mere sikre.  

8. Bestyrelsen godkendte officielt indberetningen om 28 reglen. 

9. Søgetallene for næste skoleår var 1.3.  102 STX og 32 HF elever. På nuværende tidspunkt er 

tallene 115 STX og 36 HF elever. 

10. Der var en kort snak om de skriverier, der havde været i Frederiksborg Amtsavis om vores 

Kinasamarbejde. Bestyrelsen bakkede enstemmigt op om at samarbejdet skal fortsætte. 

11. I forbindelse med besøg fra TCC i Kina vil der blive afholdt et internationalt seminar. De 

nærmere planer vil blive præsentret for bestyrelsen via mail senere. En gruppe er i gang med 

planlægningen. 

12. Der er nedsat et jubilæumsudvalg, der så småt er ved at komme i gang. Det internationale 

seminar vil være en del af jubilæumsarrangementerne. Nærmere følger. 

13. Ferieplanen blev vedtaget. Der var ønske om at planerne blev lavet over flere år. 

14. Den nye ferielov har nogle praktiske og økonomiske konsekvenser. De praktiske udfordringer 

er nogenlunde aftalt med tillidsmanden. De økonomiske udfordringer skyder vi, til klarere 

retningslinier kommer fra Ministeriet. 

15. Intet under eventuelt. 

 

Næste møde onsdag d. 22. maj 2019 kl. 17.00 


