
 

Referat af seminar i Frederikssund 
Gymnasiums bestyrelse d. 12. marts 2015 
Til stede: John Gothjelpsen, Torben Theilgaard, Klaus Kørvell, Ole Find Jensen, Lisbeth Larsen, 
Peter Sandhoff, Tobias Weische, Lasse N. Hansen, Sussie Staun Pallesen og Agnethe Dybro 
Pedersen 

Afbud: Emilie Tang 

 
Dagsorden: 

1. Underskrift af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Siden sidst 
4. Præsentation og godkendelse af årsregnskab, ved vores revisor Carsten Nielsen, PWC (udsendt i 

særskilt mail) 
5. Præsentation af elevtrivselsundersøgelsen v. vicerektor Agnethe Dybro Pedersen 
6. Præsentation og drøftelse af forslag vedr. bygninger fra FGs lærere, v. Lisbeth Larsen 
7. Præsentation og drøftelse af ny vision, mission og strategi, v. Sussie 
8. Evt. 

 
Ad 1 – Underskrift af referat  
Referatet blev underskrevet – dog indhentes Emilie Tangs underskrift senere. 
 
Ad 2 – Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med den ændring, at punkt 4 flyttes op før punkt 3. 
 
Ad 4 – Årsregnskabet 
Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers har udarbejdet årsrapporten og revisionsprotokollatet til 
årsrapporten for 2014 for Frederikssund Gymnasium.  
Disse to rapporter var fremsendt til alle. 
Revisor Carsten Nielsen fremlagde de væsentligste konklusioner, og helt overordnet har gymnasiet en 
meget god og solid økonomi. Årsregnskabet blev afsluttet med et resultat på TDKK 2.387 og en egenkapital 
på TDKK 7.397. Det er især etableringen af HF-uddannelsen (med tre nye klasser fra august 2014), der har 
givet den store vækst i elevtal og dermed omsætning. Desuden har ansættelsen af nye yngre lærere gjort 
det muligt at holde udgiftsniveauet nede. Lønomkostningen pr. årsværk er faldet ca. 6%. Revisoren 
vurderer, at gymnasiet i regnskabsåret 2014 har haft en tilfredsstillende økonomistyring, og at gymnasiets 
frafald ligger på et lavt og tilfredsstillende niveau. Dette ses som et positivt resultat af et stort fokus på en 
effektiv drift af gymnasiet. Angående produktiviteten ses der også en meget positiv udvikling, hvor 
omkostningerne pr. årselev er faldet ca. 8% fra 2013-14. Alt i alt er FG i en god økonomisk situation. De 
mulige risikofaktorer er nedgang i taxametrene og uvisse politiske reformer – og som altid udfordringen 
med at begrænse frafaldet. 
Bestyrelsens godkendte årsregnskabet og revisionsprotokollatet. 
 
Ad 3 – Siden sidst 



Siden sidst: 
Pr. 1.1.2015 har vi ansat Agnethe Dybro Pedersen som vicerektor på FG. 
 
Pr. 1.3.2015 har vi fået ansat Morten Winther Ravn som pædagogisk leder. Morten er cand. scient. i 
naturgeografi, 39 år og bosiddende i Frederikssund. Han skal have bl.a. have ansvaret for vores hf-
uddannelse, IT og profileringen af skolen. 
 
Jesper Hasager Jensen har forladt skolen og dermed også bestyrelsen. Derfor er Peter Sandhoff nu indtrådt 
i bestyrelsen. 
 
Elevtallet pr. d.d. er 125 stx- elever og 22 hf-elever. Herudover skal vi have 6 til 
uddannelsesparathedsvurdering. Som sidste år laver vi en annoncekampagne omkring hf, så vi regner nu 
med, at vi får 5 stx- klasser og 2 nye hf-klasser. Det betyder, at vi får 3 yderligere klasser til næste år. 
 
Vi har fået en sag med kvalitetsstyrelsen omkring et overoptag af elever, som vi selv mente, vi havde belæg 
for at optage. Denne sag har resulteret i, at vi bliver beskåret ca. 150.000 kr. I tilskud. Styrelsen endte med 
at give os ret i, at vi kunne få penge for halvdelen af de elever, vi havde optaget. 
 
Gymnasiet har nu fået etableret et nyt elektronisk låsesystem. 
 
Der er nu glasdøre i så godt som alle klasseværelser. 
 
Der er etableret skydedøre ved alle indgangspartierne. 
 
Vi har opdateret og renoveret vores fitness-lokale, så det nu kan rumme en hel idrætsklasse. 
 
Vi har gennemført selvevalueringen af perioden 2012-15, og vi har afholdt en strategidag for hele 
medarbejdergruppen, som vi skal drøfte her i dag. 
 
Vi har afholdt et debatarrangement med unge politikere om uddannelsespolitik, og et Campusarrangement 
om rusmidler med Henrik Rindom. Og så har der været FGGP for 31. (?) år i træk. 
 
Situationen omkring frafald m.m. er nu den, at efter 4.12.2015 er der i 1.g 4 elever, der har udmeldt sig. I 
2.g er det 2 elever (den ene var en udvekslingselev) og på hf er det 9 elever (heraf er 5 blevet bortvist). 

 
Ad 5 – Elevtrivselsundersøgelsen 2014 v. Agnethe Dybro 
 
Hovedkonklusionerne på årets elevtrivselsundersøgelse blev fremlagt.  
Se bilag 
”Top 3” – udover elevernes egen motivation – er: Organisering, socialt miljø og undervisere! Her kan glæde 
os over en fremgang fra tidligere, så disse områder får en score på > 70 (den næstehøjeste kategori: God 
vurdering). Under punktet "Organisering" i rapporten, er der et spørgsmål om, hvorvidt ledelsen er 
konsekvente overfor useriøse elever. Her er vurderingen (som ofte) ret lav. Vi ved, at det er svært at 
synliggøre alt, hvad der sker med såkaldte useriøse elever hos studievejlederne, mentorer og hos ledelsen. 
Det vil vi prøve at gøre klarere for eleverne.  
Dette foranledigede en længere diskussion om FGs samfundsansvar. Herunder drøftede vi indsatsen med 
særlige mentorer, lærerenes muligheder for sanktioner, inklusion af elever med særlige udfordringer, 
elevernes selvjustits - og hvad der kan gøres for at håndtere de forstyrrende elever. Hvordan skal vi 
håndtere elevtyper, som ikke tidligere kom i gymnasiet? Hvilken indsats er bedst i bestræbelsen på at få så 



mange gennem gymnasiet, der har meget forskellige forudsætninger og motivation? (Her blev der også 
nævnt at umotiverede elever kan ødelægge læringsmiljøet for andre – det skal vi selvfølgelig ikke tolerere).  
 
Alt i alt er vi godt tilfredse med resultaterne fra årets ETU, hvor der er fremgang ift. sidste år på rigtig  
mange spørgsmål.  
Vi konkluderede dog, at vi til næste år, har behov for en mere målrettet undersøgelse, hvor vi selv kan 
spørge ind til de områder vi finder mest relevante for FG. Det vil dermed også blive lettere for eleverne at 
svare mere præcist. Efter nogle år med Ennovas undersøgelse, må vi konstatere, at der er for mange 
uklarheder i spørgsmålene, som vi derfor vil undgå med et mere tilpasset design.  
 
Ad 6 – Drøftelse af oplæg fra lærerne  v. Lisbeth Larsen 
Oplæg om lærernes ønsker til FGs fysiske indretning 
Se bilag fra LL 
Det blev vedtaget, at de mindre ændringer (ønsker ift. depoter og lærerarbejdspladser) straks kan 
iværksættes. Der afsættes en ramme på ca. 500.000 kr. til disse små bygningsmæssige tilpasninger. 
Mht. de større projekter, såsom et auditorium og en idrætshal, skal vi have indhentet tilbud fra relevante 
arkitekter. Her blev nævnt forskellige interessante nyere uddannelsesbyggerier i dag (fx UCC på 
Carlsberggrunden), som vi kunne lade os inspirere af. 
Det blev ivrigt diskuteret, hvorvidt den traditionelle tænkning af klasselokaler er hensigtsmæssig i dag. Vi 
har med en ændret pædagogik også brug for andre typer undervisningsrum end det traditionelle 
klasselokale. 
Hvad sker der, hvis vi kalder klasseværelset for et møderum? 
Det er en spændende debat, som vi vil fortsætte med blandt lærerne inden nyindretningen af FG. 
Der afsættes en ramme på ca. 500.00 kr. til rådgivning/projektering af de større bygningsmæssige tiltag. 
 
Ad 7 – Vision, mission og strategi (VMS), v. Sussie Pallesen 
 
Efter drøftelse i MIO og et personaleseminar i februar 2014 er der revideret og udarbejdet nye visioner, 
missioner og strategier.  
Se bilag. 
Inden gennemgangen af den nye VMS redegjorde Sussie for de krav, som UVM har opstillet over for 
skolerne. Se bilag. 
En vigtig nyskabelse i vores VMS er, at vi vil fremhæve det almendannede på FG i visionerne. Desuden vil vi, 
i tråd med målene fra Ny Nordisk Skole, være ambitiøse, så alle elever får udnyttet deres potentiale. Ud 
over almen dannelse vil vi fokusere på digital dannelse. Her vil vi, beskrive hvilke kompetencer de unge skal 
have med sig som studenter fra FG. 
Under strategierne om ”støtte og udfordring” diskuteredes det, hvorvidt vi i højere grad skal gøre 
lektieværkstederne obligatoriske. Elevrådet er bekymrede for, at dette vil ødelægge motivationen! 
Omvendt ønsker vi ikke at se passivt til, at eleverne har karakterer på 00/-3. Her kunne tvungen 
lektieværksted være en mulighed – og indsatsen skal være helt fra begyndelsen af 1g. 
Det skal ikke være acceptabelt at dumpe. Implementeringen diskuteres videre med elevrådet. 
Bestyrelsen bakkede op om de fremlagte VMS, og de blev således vedtaget for den næste 3 års periode. 
 
Ad 8 – Evt. 
 
Årets julegave blev kommenteret… godt at støtte de lokale producenter 
 
Næste møde fastsættes til torsdag d. 21. maj 2015 kl. 15-17. 
 
ref/Agnethe 


