
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 19. februar 2014 

 
Til stede: John Gothjelpsen, Tobias Weische, Emilie Tang, Martin Götz, Lisbeth Larsen, Torben 
Theilgaard, Guri Bjerregaard, Sussie Staun Pallesen og Agnethe Dybro Pedersen 
 
Afbud: Vibeke Brask, Klaus Kørvell 

Dagsorden: 

1. Underskrift af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Siden sidst – herunder status på HF 
4. Årsregnskabet ved revisor Carsten Nielsen, PWC 
5. Elevtrivselsundersøgelsen 2013 og opfølgning 
6. Næste møde 
7. Evt. 

 

Ad 1) Referatet blev underskrevet 

Ad 2) Ja, efter at punkt 4 bliver flyttet op som det tredje punkt 

Ad 4)  

Årsregnskabet: 

Revisor Carsten Nielsen (PWC) fremlagde vores årsregnskab for 2013. Et meget stabilt regnskab! Mange 
gode nøgletal, og det er fornuftigt med lille underskud (efter flere år med overskud på > 2%). Kun 79.000 kr. i 
underskud. Årsagerne til underskuddet er primært et forventet fald i tilskud pga. elevnedgang og følgerne af 
OK13 med stigende udgifter på lønsiden. Der er en stabil balance. Vi har investeret det, vi har afskrevet. Der 
er lidt mindre likviditet i 2013 pga investeringer i anlægsaktiver (1,8 mio. kr. til nyt indgangsparti ved 
sydindgangen). Se noter i årsregnskabet fra s. 19 for forklaringer til diverse ændringer. 

Protokollatet: 

Der er ingen kritiske bemærkninger. Økonomistyring: Fornuftigt. Produktiviteten: Lidt under pres pga OK13, 
da lønningerne har været stigende. Men det udtrykker ikke noget om kvaliteten. Regnskabet og 
protokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

Kommentar fra bestyrelsesformanden: Vi skal ikke gå i panik over et lille underskud – men fortsætte den 
gode kurs. Vi er ikke sat i verden til at puge penge sammen! 

Ad 3) 

• Vi har skiftet tillidsrepræsentant på FG, så nu er det Lisbeth Larsen, som er med i bestyrelsen  
• Historie og religionslærerne har været på en studietur til Jerusalem i slutningen af januar 
• Vi får mange henvendelser vedr. HF, men vi ved endnu ikke, hvor mange elever vi får 



• D.d. har der været en fællestime om EU med Jeppe Kofoed og Rina Ronja Kari 
• Skolen er – på linje med alle andre gymnasiale institutioner - indkaldt til en række møder og kurser 

om skoleudvikling, hvor både ledelse og lærere skal deltage.  
• D.10.marts har ministeren indkaldt til en NNS-akademidag, hvor vi bl.a. har lovet at stå for en 

workshop om Campus Frederikssund.  
• Vi har afholdt den første faggrupperejse m. historie og religionslærerne til Jerusalem. 
• Vi er gået i gang med at få lavet den lovpligtige energimærkning af gymnasiet. I den forbindelse 

forventer vi nogle anbefalinger til bestyrelsen, som vi vil tage med til næste møde.  
• Sammen med handelsskolen har vi gennemført en fælles MasterClass med Model UN over 3 

seancer. Ca. 25 deltog og forløbet var en succes.  

Kommentarer angående HF: Det vil være godt at annoncere lidt mere i fx Søndagsavisen, MX mv.  

Ad 5) 

ETU er fremlagt på morgensamling, PR-møde og diskuteret med elevrådet. 

Vi kan konstatere, at vi ikke er helt tilfredse, men at vi også ser på undersøgelsen med kritiske øjne. Det er 
fortsat undervisningen og specielt variationen i timerne, som eleverne er mindre tilfredse med. Det er nok 
vigtigt, hvordan undersøgelsen introduceres, så eleverne ved, hvor vigtigt det er – og at vi tager det meget 
seriøst. Ofte er kritikken ikke så massiv, når man kommer ud i klasserne generelt, men svarene bærer præg 
af at man ”skruer op” for kritikken, hvis man er utilfreds med én lærer. 

Kommentarer: Det er vigtigt, at vi løbende evaluerer undervisningen, så man kommer den slags kritik i 
møde. Specielt området omkring variation i undervisningen er vigtigt – og vi prioriterer kurser af den grund. 

Dialogen i klasserne er vigtig, så der bliver en fælles forståelse mod det fælles mål. Fx fælles politik angående 
fravær og deltagelse. Vi skal påvirke de unge – det diskuteres hvor grænserne er, og om det kaldes 
opdragelse. Elevrådet ønsker klarere rammer fx når elever ikke laver lektier, pjækker, er uopmærksomme 
mv. Vi har derfor givet nogle konkrete bud på kommende regulering af adfærd! 

Ad 6) 

Næste møde er d. 20. maj kl. 15-17. 

Ad 7) 

Tak til Emilie for indsatsen som elevrepræsentant i bestyrelsen! Vi glæder os til det fortsatte samarbejde, 
hvor Emilie indtræder som kommunal repræsentant 

Guri blev også takket for sin lange indsats i bestyrelsen, men hun må desværre overdrage posten efter 2 
valgperioder. Martin blev ligeledes takket for en stor indsats gennem 2 perioder i bestyrelsen. 

 

Referent: Agnethe Dybro Pedersen 

 

 



 

Bestyrelsens underskrift (på det førstkommende bestyrelsesmøde) 

 

 

 

 

 

 

 


