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Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 2.10.2013 kl.15-17 

Til stede: Klaus Kørvell, John Gothjelpsen, Vibeke Brask, Martin Götz, Tobias 

Weische, Sara Kjærgaard (som suppleant for Atle), Sussie Staun Pallesen og Anita 

Veihe 

Afbud: Guri Bjerregaard, Torben Theilgaard, Atle Troels Børsting, Emilie Tang 

 

1. Underskrift af referat 

Referatet blev underskrevet 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt om deltagelse i Confucius Institute. 

3. Siden sidst: 

 Vi startede året med fuldt hus i 1.g i 5 klasser, men på tælledagen var vi nede på 388 

elever, og det betyder, at vi har måttet revidere vores forventninger til årets resultat. Vi har i 

år 15 klasser med et gennemsnitligt elevtal på 25,8 elever i hver klasse. 

 De kommende finanslove indeholder besparelser, som i fremtiden vil give FG økonomiske 

udfordringer. 

 Borgmester Ole Find Jensen og Sussie har været til møde i Undervisningsministeriet d. 

27.september på baggrund af begges brev til Antorini om at genoverveje afslaget af HF-

udbuddet i Frederikssund. Kontorchefen for gymnasieafdelingen, som mødet blev holdt 

med, lovede at sagen igen ville blive forelagt ministeren, og at det ville ske inden 

efterårsferien. 

 Der er lavet følgende bygningsforbedringer, vedligeholdsarbejder siden sidst: 

o Reparationen af den sydlige indgang er færdig 

o Næsten alle klasseværelser er blevet malet 

o Hovedindgangen har fået nye fliser 



2 
 

o En række vinduer er udskiftet i syd og vest-fløjene 

o Div. El-arbejde, bl.a. i forbindelse med ophæng af nye active-boards 

o Der er nu active-boards i alle klasselokaler 

o Og så mangler vi de lovede ure, som kommer op senest i efterårsferien 

 Vi har gennemført den nye computerordning for alle elever med 3 forskellige tilbud. I alt 22 

elever har benyttet sig af den. Der kommer måske en ny runde i januar 

 Alle 1.g-elever har nu gennemført et kursus i Digital Dannelse ved Jonas og Carsten 

 Der bliver behov for at ansætte en ny bibliotekar/bogdepotbestyrer fra 1.januar 2014. Vi 

overvejer en direkte ansættelse i stedet for at ansætte gennem Frederikssund Bibliotek.  

 Vi deltager i Uddannelsesmessen i Frederiksborghallen i disse dage med vores nye pjece 

om FG, som indeholder beskrivelsen af den nye studieretning, vi vil udbyde. Vi udbyder nu 

6 studieretninger. 

 Gymnasiets valghold med kinesiske områdestudier rejser til Kina i løbet af efteråret.  

4. Evaluering af resultatlønskontrakt 

Bestyrelsen bemærkede, at der var gjort en fin indsats fra ledelsens side, for at opfylde 

resultatlønskontrakten. 

5. Ny resultatlønskontrakt + ansøgning om engangsvederlag 

Der er igen nye rammer for, hvordan resultatlønskontrakten skal udfærdiges. Der opereres i år 

med en basisramme, der indholdsmæssigt ligger tæt op ad skolens handlingsplan og en 

ekstraramme, primært med fokus på en indsats mod uddannelsesfrafald. Desuden indgår lærernes 

arbejdstid som indsatsområde. Bestyrelsen spurgte til, hvorledes man kan mærke ændringerne i 

forbindelse med OK13. Der er foreløbig generelt gode erfaringer med det nye system, både fra 

lærernes og ledelsens side.  

Bestyrelsen godkendte den fremlagte resultatlønskontrakt for 2013/14. 

Ansøgning om engangsvederlaget til Rektor blev godkendt 
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6. Budgetrevision + notat 

OK13 har medført øgede lønudgifter for gymnasiet, som følge af de lønstigninger, der knytter sig til 

overenskomsten. Samtidig har der ved overgangen til den nye overenskomst skulle udbetales 

løntimer, der var akkumuleret i det gamle system. Gymnasiet har desuden oplevet en reduktion i 

elevtallet og et større frafald end forventet, hvilket betyder, at indtægten i forhold til den forventede, 

er blevet mindre end først antaget. Hertil kommer en endnu ukendt dispositionsbegrænsning for 

2013, som er varslet i Finansloven. 

Gymnasiet forventer derfor samlet set et underskud på omkring 1 million kroner. Der bliver derfor 

behov for at lave justeringer i det kommende finansår 2014. 

Som led i at øge rekrutteringen til gymnasiet, arbejdes der løbende med at forbedre gymnasiets 

omdømme og med målrettet PR. 

Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag om budgetrevision. 

7. Revisionsprotokollat 

Der er fra revisionsfirmaet pwc tilfredshed med, hvordan gymnasiet bliver drevet. Gymnasiet 

overgår pr. 1.1.2014 til et nyt og bedre lønsystem (SLS), der samtidig betyder, at alle ansatte 

fremover skal modtage deres lønsedler i e-boks. 

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet. 

8. Studieretninger på FG i 2014-15 

Med bestyrelsens accept, udbyder gymnasiet fra næste år en ny studieretning med engelsk A, 

idræt B og samfundsfag B. Det forventes, at den nye studieretning vil kunne tiltrække flere elever 

og den giver mulighed for større valgfrihed for eleverne. Fremover udbydes der ikke 

studieretninger med tysk, fransk og biologi A. Eleverne vil dog forsat kunne vælge disse niveauer i 

3.g. 

Der er stor tilfredshed med årets FG-folder, der præsenterer gymnasiet og dets studieretninger. 

9. Den kommende bestyrelse 

Både Klaus Kørvell, John Gothjelpsen, Guri Bjerregaard og Torben Theilgaard ønsker at fortsætte 

i bestyrelsen. Vibeke Brask har ikke mulighed for at fortsætte, da hun som selvsuppleret medlem 
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af bestyrelsen, kun kan være med i to perioder. Formanden fremsatte et forslag om, at den 

afgående borgmester Ole Find Jensen indgår som nyt medlem i gymnasiets bestyrelse. Dette 

besluttes endeligt i den nye bestyrelse ved det første møde i 2014. Lærergruppen forventer at ville 

pege på en ny lærerrepræsentant til den kommende bestyrelsesperiode. 

10. Deltagelse i Confucius Institute 

Bycirklen, DTU Diplom, Wuxi og Jiangnan University er sammen ved at ansøge om etablering af et 

Confucius Institute med start 1.januar 2014. I instituttet vil aktiviteterne være fokuseret omkring 

formidling af kinesisk sprog og kultur, undervisning og udveksling, innovation samt efter- og 

videreuddannelse. Instituttet vil have hjemsted på DTU Diplom, DTU Campus Ballerup. 

Bestyrelsen støtter op om en evt. deltagelse i et kommende Confucius Institute, da det kan give 

flere muligheder for elever, der måtte have interesse i kinesisk sprog og kultur. Projektet afhænger 

endeligt af myndighederne i Hanban, Beiing. 

De lokale uddannelsesmyndigheder i Wuxi har opfordret Bycirklen til igen at afholde en Learning 

Expo i Wuxi. Det bliver formodentlig i efteråret 2014 med deltagelse af lærere og ledelse fra bl.a. 

Frederikssund Gymnasium. 

11. Evt. 

Bestyrelsen udtrykte et ønske om at få øget fokus på at forbedre skolens omdømme. Det blev 

derfor besluttet, at dette vil blive et punkt på det kommende bestyrelsesmøde. Forud for 

bestyrelsesmødet havde gymnasiet allerede nedsat en arbejdsgruppe omkring omdømme. 

 
Ref. Anita Veihe 
7.oktober 2013 
 

Bestyrelsens underskrift (på det førstkommende bestyrelsesmøde) 

 


