
Bestyrelsesreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag 
d.10.december 2013 
 

Til stede: John Gothjelpsen, Tobias Weische, Emilie Tang, Martin Götz, 
Atle Troels Børsting, Torben Theilgaard, Klaus Kørvell, Vibeke Brask, 
Sussie Staun Pallesen og Anita Veihe 

Afbud: Guri Bjerregaard 

 

1. Godkendelse af referat 
 
Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet onsdag d.2.oktober 2013 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet blev godkendt 
 
3.       Siden sidst 

 
• Siden sidst har vi fået den glædelige meddelelse, at vi kan udbyde HF til august 

2014. Kravet for udbydelse af HF er minimum to klasser og minimum 40 elever. 
• Dags dato har skolen 383 elever (143 i 1.g-112 i 2.g og 128 i 3.g) 
• Vi har ansat en ny bibliotekar/bestyrer af bogdepotet i 29 timer om ugen, Claus 

Willumsen, som afløser for Anne-Marie Haunstrup, som stopper ved årsskiftet og 
ved samme lejlighed går på pension.  

• Alle klasselokaler og gangene er nu forsynede med synkroniserede ure og det er 
både lærere og elever glade for 

• Vi har afholdt Campusdag, hvor de yngste klasser på Campus skulle arbejde med 
forslag til fælles aktiviteter på Campus, mens de ældre klasse arbejdede med det at 
være borger i Frederikssund, og dagen kulminerede i et møde med en række 
byrådspolitikere – nogle af dem in spe.. 

• Vi har afholdt et decideret vælgermøde på Campus, hvor bl.a. Emilie Tang sad i 
panelet, og hun er siden valgt ind i Byrådet. Måske netop på den ungdomspolitik 
hun har formuleret i valgkampen.  

• Der har været en festlig Gallafest, hvor den gode tradition, som vi fik indstiftet sidste 
år, med indmarch med 3.g’erne og Les Lanciers for forældrene, blev slået fast. 
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• Der har været meget positiv omtale i pressen af en elev fra 3.g, Mark Kamper 
Svendsen, som har deltaget i Forskerspire-projektet.  

• I år har 7 elever fra 1.g søgt om at være med i Akademiet for Talentfulde Unge, 
men de har endnu ikke fået svar på deres ansøgninger 

• Gymnasiet har i øjeblikket besøg af en klasse fra Rom. Besøget er en udløber fra 
en 2.g studietur til Rom for Frederikssunds Gymnasiums elever sidste skoleår 

• Skolen har haft uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet og skolen fik i den forbindelse en 
grøn smiley 

• Rektor fremlagde endelig en oversigt over netto-flowet af elever. Der er således 25 
elever, der er udmeldt og 12 elever der er indmeldt siden sommerferien. Udmeldte 
elever er generelt på vej mod andre uddannelser. 

 

4.       Orientering om HF  

Skolen har fået tilladelse til at udbyde HF pr. august 2014, først og fremmest fordi der lige 
nu ikke er udsigt til, at der kommer tekniske erhvervsuddannelser eller enkeltfags-HF til 
Frederikssund. 

Skolen kan oprette uddannelsen under forudsætning af, at der er minimum 40 elever. 

Siden godkendelsen har skolen arbejdet på at få beskrevet HF her i Frederikssund, og der 
foreligger nu en pjece, som orienterer om HFs sammensætning af obligatoriske fag og 
valgfag på Frederikssund Gymnasium. Der er også lagt et ansøgningsskema på vores 
hjemmeside 

I forbindelse med forberedelsen af HF i Frederikssund, har skolen orienteret sig blandt 
andet hos HF Efterslægten og i Frederiksværk, og endvidere har skolen drøftet udbuddet 
med UU-Vest. Bl.a. med den ene medarbejder, som sidder i Jobcenteret. 

Der har også været et første møde mellem mere voksne unge, der gerne vil starte på HF, 
og den første ansøgning er nu i hus. 

Til Åbent Hus-arrangement d. 16.januar vil der blive lave en særskilt orientering om HF, og 
der annonceres allerede nu i lokalavisen.  

Endelig er lærerne ved at blive gearet til at skulle undervise på HF, og skolen er ved at 
have det hold på plads, som skal undervise på HF til næste år. 

Bestyrelsen var meget tilfredse med det arbejde, der er lavet i forbindelse med den 
kommende HF og ser frem til at HF kommer i gang. 
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5.       Tilbagemelding fra gymnasiets omdømmegruppe 
 

Tidligere på efteråret blev der nedsat en omdømmegruppe, hvis formål er at arbejde på at 
styrke gymnasiets omdømme i lokalsamfundet.  

Omdømmegruppen har prioriteret, at der fremadrettet skal arbejdes med: 

• En undersøgelse af forskellige målgruppers opfattelse af og forventninger til 
gymnasiet. Robert Clausen, der er lærer på gymnasiet, har stor erfaring med at 
arbejde med denne slags analyser fra sit tidligere arbejde. Robert vil lade denne 
analyse indgå i et undervisningsforløb med et af skolens matematikhold, da der i 
projektet ligger en del databehandling. 

• I kølvandet på ovennævnte analyse, planlægges der en fokusgruppe-analyse med 
elever på gymnasiet.  

• At løfte gymnasiets hjemmeside rent grafisk, så den bliver mere tidssvarende, 
herunder at skabe mere liv på hjemmesiden. I den forbindelse er der taget kontakt 
til den grafiker, der tidligere har lavet hjemmesiden med henblik på at få lavet et nyt 
layout 

• Mere målrettet profilering af skolen, herunder i særdeleshed hvad angår de mange 
faglige aktiviteter på skolen. Dette gælder både formidling i pressen, via skolens 
hjemmeside og endelig på skolens Facebook-side. Der vil også blive arbejdet på at 
bruge små filmklip, særligt på Facebook. 

• Der skal laves en introduktionsvideo om skolen, der fortæller noget om hvad vi står 
for og som sætter ansigter på vore elever. Der skal linkes til filmklippet fra skolens 
hjemmeside. Der er allerede fundet et firma, som skal lave denne video.  

• Der oprustes i forbindelse med Åbent Hus arrangementet. Temaet er stadig ”mere 
liv”, herunder præsentation af nogle af de spændende undervisningsformer, skolens 
lærere arbejder med. Der vil også blive arbejdet med hvordan vi mere professionelt 
præsenterer skolen og elevrådet vil som noget nyt stå for etableringen af en 
elevcafé. 

Bestyrelsen understregede betydningen af, at både elever og lærere på skolen er gode 
ambassadører i og uden for skolen og at det er vigtigt at anerkende det kæmpe arbejde, 
som eleverne lægger i deres daglige arbejde på skolen. 

 
6.       Budget for 2014 

 
Ved udarbejdelsen af budgettet for 2014 er der taget et forsigtigt udgangspunkt med 380 
gymnasieelever og 50 HF elever. Undervisningsministeriet har tidligere meldt ud, at der 
fremadrettet forventes en reduktion i taxametrene. Heldigvis er omstillingsreserven på 2% 
for 2014 nu trukket tilbage, således at reduktionen i taxametrene bliver mindre end først 
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forventet, men det er endnu uklart, præcist hvordan det udmøntes. Der forudsættes 
ansættelse af 5 nye lærere på skolen, såfremt der bliver 5 gymnasieklasser og 2 HF-
klasser. 

I budgettet er indregnet et uddannelsestaxameter fra starten af HF, men øvrige taxametre 
bagudvendte, og det betyder, at de øvrige taxametre omkring HF først vil løbe delvist ind i 
2015 og være fuldt implementeret i 2016. 

Indtægterne for 2014 ser ikke ud til at kunne dække de udgifter, skolen normalt har, og 
bestyrelsen har for 2013 accepteret, at året afsluttes med et underskud. Bestyrelsen er 
indstillet på, at der ikke skal ændres meget på den daglige drift af skolen. F.eks. vil der i 
det kommende budgetår skulle købes nye bøger til HF. Imidlertid bliver det nødvendigt at 
bruge 5% mindre på lærerlønninger/pensioner, for at budgettet kan holde fremadrettet. De 
5% besparelse vil først træde i kraft august 2014. Ledelsen vil nu gå i dialog med lærerne 
omkring, hvordan denne besparelse skal udmønte sig.  

Gymnasiet afholder nu miniMUS samtaler med alle medarbejdere 4 gange om året, så der 
løbende er fokus på lærernes arbejdsbelastning og således, at ledelsen har mulighed for 
evt. at flytte arbejdsopgaver. 

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2014. 

 
7.       Bestyrelsen i de kommende 4 år 
 

Dette bestyrelsesmøde var det sidste med den siddende bestyrelse, idet 
lærerrepræsentanten har valgt at trække sig til fordel for en ny, det selvsupplerende 
medlem skal udskiftes efter 2 perioder, og kommunalbestyrelsens repræsentant ikke er 
blevet genvalgt. Formanden udtrykte i den forbindelse stor tilfredshed med det arbejde, 
som de afgående medlemmer har lagt i bestyrelsen og takkede dem alle for deres positive 
og konstruktive bidrag til bestyrelsens arbejde.  

Det selvsupplerede medlem Vibeke Brask erstattes på det første bestyrelsesmøde i det 
nye år, og her har den afgående borgmester i Frederikssund Ole Find Jensen været på 
tale. Lærerrepræsentant Martin Götz erstattes af Jesper Hasager Jensen og 
kommunalbestyrelsens nye repræsentant bliver Emilie Tang, der erstatter Guri 
Bjerregaard. Dette betyder samtidig, at Emilie Tang stopper som elevrepræsentant. Den 
ny elevrepræsentant bliver frem til sommerferien 3.g’er Peter Bollerup Jacobsen.  
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8.       Evt. 
 

Næste møde i bestyrelsen bliver onsdag d.19.februar 2014 kl.15-17.  

 
Ref. Anita Veihe 
13.december 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens underskrift (på det førstkommende bestyrelsesmøde) 
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