
Referat af bestyrelsesmøde d.18.09.2014 
Til stede: John Gothjelpsen, Torben Theilgaard, Klaus Kørvell, Ole Find Jensen, Emilie Tang, Lisbeth 
Larsen, Peter Sandhoff (i stedet for Jesper H. Jensen), Tobias Weische, Lasse N. Hansen, Claus 
Campeotto, Sussie Staun Pallesen 

Afbud: Jesper H. Jensen (barsel) 

 

Ad1. Underskrift af referat fra d. 20.5.2014 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Ad.2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, idet der dog under punkt 9 blev tilføjet, at der også skulle tages 
stilling til indmelding af antal klasser til næste år. 

Ad.3 Siden sidst 

• FG startede året med 5 fyldte stx-klasser og 3 fyldte HF-hold. Til begge uddannelser var der 
venteliste. Ved tælledagen havde vi 152 stx-elever på 1.g og 87 HF-elever, herunder 
omgængere, udvekslingselever og elever med mere end 5 kvarter til en anden skole. I 2.og 
3.g havde vi 138+111 elever. I alt 401 stx-elever. 

• Det blev påpeget, at der ikke er sket en formel overskridelse af klasseloftet, idet det antal 
elever, der ved tælledato var over 28 klasseloftet, er elever der er optaget efter §11 eller 
§13 i loven om det fleksible klasseloft.   

• Før sommerferien forlod 2 lærere os. Der blev ansat 8 nye lærere før sommerferien. Nogle 
på deltid og nogle på fuld tid, og efter sommerferien har 3 lærere forladt os, så vi har ansat 
4 nye til erstatning. Nogle på fuld tid og nogle på deltid. 

• Vi har haft en positiv start for HF-eleverne med en introtur i slutningen af august. Stx’ernes 
introtur medio august gik ligeledes fint. 

• I sommerferiens løb har vi fået skiftet flere vinduer, og vi har fået skiftet lys i alle gange, 
kantinen og festsalen. 

• I efterårsferien bliver der udskiftet tæpper i lærerværelset og i administrationen 

• Vi er ved at få indhentet tilbud på en renovering af atriumgården 

• Den kreative lærergruppe har i slutningen af august været på studietur til London 



• Vi har fået en henvendelse fra de lokale fodboldklubber (FFB) og FC-Nordsjælland om 
muligheden for et samarbejde, så de unge fastholdes som talenter i byen, samtidig med at 
de får gode vilkår for træning kombineret med at gå på STX eller HF.  

Det blev foreslået at FG kontakter Jan Milandt i kommunen for at få støtte og sparring til 
projektet. Det blev også forslået at FG kunne samarbejde med folkeskolen mht. dette projekt, idet 
flere folkeskoler i lokalområdet havde elite/talent klasser. Bestyrelsen støttede projektet. FG 
arbejder videre med projektet og informerer bestyrelsen løbende om udviklingen. 

• Vi er ved at få ny hjemmeside, og der er lavet en ny film om skolen. Omdømmegruppen er 
omdøbt til profil-gruppen, og den er vores nye vicerektor, Claus Campeotto nu ansvarlig 
for. 

• I uge 40 får vi besøg af 2 lærere og 11 elever fra Wuxi i Kina. 

• I uge 43 og 44 er vi 5 personer af sted til en ny Learning Expo i Wuxi, hvor vi skal afholde 
workshops om danske undervisningsmetoder for vores søsterskoler i Bycirklen 

• I 1.g ser vi p.t. 3-4 elever som frafaldstruede. 1 yderligere bliver nu udmeldt. Disse elever 
følges nøje. Nogle af dem har særlige problemer. 

• I 2.g ser vi p.t. 1 elev som frafaldstruet. Vedkommende følges nøje og har haft særlige 
problemer. 

• I 3.g ser vi 6 elever som frafaldstruede. De følges nøje, idet de får indskærpet, at de inden 
jul skal have nedbragt deres fravær til under 25 % for overhovedet at kunne fortsætte efter 
jul. 

• På HF ser vi ca. 7 HF-elever som frafaldstruede. Vi går nu i gang med tutorsamtaler, og de 
følges nøje. 

• Der er udfordringer vedrørende HF-kursisternes mulighed for at integreres i skolens liv. Der 
er helt klart elever med en anden baggrund end den gennemsnitlige STX elev, der kan have 
problemer. Overordnet set, er de dog godt integreret og føler sig godt modtaget. Det er 
vigtigt, at der er plads til alle typer, og vi skal arbejde videre med kulturen og skolens 
rummelighed. 

• Der skal også arbejdes videre med klasserumskulturen i HF. 

• FG har fået en henvendelse fra Solbakken skole vedrørende samarbejde med vores elever 
om et science-projekt. Fg vil arbejde videre med denne mulighed. 

 

 



 

Ad.4 Revisionsprotokollat 

Bestyrelsen fik en redegørelse for den løbende revision, idet den hæftede sig ved, at der ikke var 
bemærkninger til skolens arbejde med regnskabet. 

Det påpegedes, at der på trods af en klassisk revisorkommentar vedrørende administrationens 
størrelse, ikke er brug for flere ansatte. 

Protokollatet blev taget til efterretning og underskrevet. 

Ad.5 Budgetrevision 

Bestyrelsen fik en redegørelse for det udsendte forslag til budgetrevision og drøftede i denne 
forbindelse de nye muligheder, der er opstået. Der var flere positive kommentarer til 
forbedringerne i budgettet på indtægtssiden. Der blev udtrykt generel tillid til ledelsen og den 
nuværende kurs.  

Der vil i den kommende tid blive afholdt et møde med skolens bank mht. mulighederne for at 
konvertere skolens lån til billigere renter. 

Bestyrelsen tog redegørelsen for budgetrevisionen til efterretning. 

Ad.6 Ansøgning om engangsvederlag til rektor 

Rektor havde søgt om et engangsvederlag på 35.000 kr. 

Dette vederlag blev godkendt af bestyrelsen. 

Ad.7 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2013-14 

Bestyrelsen drøftede og godkendte evalueringen af resultatlønskontrakten. 

Ad.8 Ny resultatlønskontrakt for rektor i 2014/15  

Bestyrelsen fik en redegørelse for det udsendte udkast, hvorefter det blev drøftet. I denne 
forbindelse mente bestyrelsen, at der var spændende tiltag vedrørende IT satsning. Der var også 
enighed om fokus på den ekstra indsats vedrørende fravær og frafald. 

Uden ændringer vedtog bestyrelsen resultatlønskontrakten, således at den efterfølgende kunne 
underskrives af formand og næstformand. 

 

 



 

Ad.9 Studieretninger i det kommende skoleår (2015/16), samt indmelding af antal klasser til 
næste år. 

Indstillingen til dette punkt var, at FG fortsætter med de studieretninger, der er gældende i dette 
skoleår. Der kan komme ændringer til reglerne omkring sammensætningen af studieretninger fra 
UVM. I så fald høres bestyrelsen om nye forslag. 

Under dette punkt besluttede bestyrelsen, at der skulle indmeldes 6 STX-klasser og 2 HF-klasser til 
næste år. Det blev nævnt at datalokalerne i så fald skal nedlægges og laves om til almindelige 
klasselokaler. 

Bestyrelsen var enig. 

Ad.10 Næste møde 

Næste møde er 4.12.2014 kl.15-17. 

Ad.11 Evt. 

Det blev nævnt, at FG til foråret skal igennem strategi seminar for lærere, elever og bestyrelse. 

De nye lærere på FG blev rost af eleverne. Dette skyldtes bl.a. lærernes evne til at integrere nye 
elever og få dem til at føle sig velkommen. 

Der blev informeret om detaljer vedrørende skolens tur til Wuxi og samarbejdet i denne 
forbindelse. 

 

 

Referent: Claus Campeotto 

 

Underskrift af bestyrelsen på det næstfølgende møde: 


