
Referat af bestyrelsesmødet d. 20.5.2014 
Til stede: John Gothjelpsen, Torben Theilgaard, Klaus Kørvell, Emilie Tang, Lisbeth Larsen, Jesper H. 
Jensen, Tobias Weische, Lasse Hansen, Agnethe Dybro(referent), Claus Campeotto (som gæst), 
Sussie Staun Pallesen 

1. Valg af selvsuppleret medlem 

Den nyudpegede bestyrelse bestående af: 

John Gothjelpsen (udpeget af Frederikssund Erhverv) 

Torben Theilgaard (udpeget af Studievalg København) 

Klaus Kørvell (udpeget af grundskolerne I Frederikssund Kommune i forening) 

Emilie Tang (udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening) 

Lisbeth Larsen (lærerrepræsentant med stemmeret) 

Jesper Hasager Jensen (lærerrepræsentant uden stemmeret) 

Tobias Weische (elevrepræsentant uden stemmeret) 

Lasse Hansen (elevrepræsentant med stemmeret) 

Bestyrelsen startede med at indvælge det selvsupplerede medlem, Ole Find Jensen, i bestyrelsen. 

2. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet fra d. 19.2.2014 blev underskrevet 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

4. Valg af formand og næstformand 

Bestyrelsen valgte John Gothjelpsen som formand og Torben Theilgaard som næstformand. 

5. Siden sidst- herunder orientering om budget for 2014 v. rektor 
• Inden mødet var der udsendt et bilag som budgetopfølgning for årets første 4 måneder, 

som viser, at udgifter og indtægter ind til videre følger budgettet. 
• Rektor redegjorde herefter for, at der er et uventet højt elevtal til august med forventeligt 5 

fyldte stx-klasser og 3 mere eller mindre fyldte hf-klasser. Det har ført til en revurdering af 
behovet for at pålægge lærerne 5% ekstra på deres arbejdssedler for det kommende 



skoleår, idet det vurderes, at vi selv uden dette pålæg vil kunne opnå et rimeligt overskud i 
slutningen af året. 

Der er dog fortsat behov for at drøfte med lærerne, hvorledes vi sikrer, at lærerne er mere 
sammen med eleverne. Det har vi forsøgt at tage højde for i den fremlagte handlingsplan for 
næste år.  

• Gymnasiet har afholdt en logokonkurrence blandt eleverne, og efterfølgende har en grafiker 
arbejdet med forslaget. Vi forventer at kunne hædre vinderne ved translokationen, samtidig 
med at vi afslører det nye logo. 

• Vi har også fået lavet nogle forslag til ændringer af indgangspartiet og atriumgården. Det 
sidste er på dagsordenen. I denne forbindelse har gymnasiet ansøgt Kulturstyrelsen om at få 
lov til at fjerne den sidste del af Martin Erik Andersens installation i atriumgården, og vores 
ansøgning blev imødekommet. 

• Vi er i gang med at få lavet en ny film om gymnasiet, som er klar til efter sommerferien. 
• Vi har lavet aftale om en opdatering af vores hjemmeside, så den fremtræder mere 

moderne. Deadline er medio oktober. 
• I starten af august bliver der lavet en omdømme-undersøgelse af gymnasiet, som den 

kommende 2.e står for i samarbejde med deres lærer, Robert Clausen. denne forbindelse 
har gymnasiet udarbejdet en kommunikationsstrategi, som er på bestyrelsens dagsorden. 

• Simon Thye Andersen fra 3.d er blevet én af de 4 Danmarksmestre i geo-olympiaden, og han 
skal nu videre til den internationale konkurrence i Krakow i august. 

• Vi har i samarbejde med Frederikssund Bibliotek haft et forfatter-arrangement for hele 
Campus med Yahya Hassan d.24. april. Arrangementet var imødeset med stor spænding af 
alle Campus-eleverne, og sjældent har der været så stille i salen og kantinen som ved dette 
arrangement. 

• 1g bk-eleverne har traditionen tro udstillet deres værker – parafraser over Willumsens 
værker – på museet her i maj. 

• I år har elevtallene udviklet sig således: 
• Vi startede med 396 elever i august. Frem til 2.10. blev 37 udmeldt og indmrldt 15. Så var 

der 387 elever.10.december og 19.februar var der 383 elever. D.d. er der 374 elever. Om de 
sidste 9 elevers udmeldelse kan siges, at 2 blev udmeldt af 3.gpå grund af fravær. 4 ønsker 
at gå om her eller andre steder. 1 blev udmeldt af faglige grunde. 2 er flyttet. 

Kommentarer: 

Lærerrepræsentanterne ønskede et hurtigt overblik over, hvad de ændrede elevtal betød for 
budgettet. Rektor kunne oplyse, at det ca. svarer til de 5%, som budgettet ved første behandling 
forudsatte skulle bespares i lærerlønningerne. Bestyrelsen anbefalede i øvrigt, at man drøftede 
dette i MIO. 

 



6. Vedtagelse af vedtægter og forretningsorden  

Siden bestyrelsens start er der kommet ændringer i lovgivningen omkring bestyrelsernes 
vedtægter, og derfor blev der fremlagt et nyt forslag til vedtægter og forretningsorden, som nu ikke 
længere begrænser deltagelsen i bestyrelsens arbejde, når man fylder 70 år. 

Vedtægter og forretningsorden blev vedtaget og underskrevet under den forudsætning, at det 
nævnte bilag under §3 opdateres så både STX og HF fremgår som institutionens uddannelser. 

 

7. Kommunikationsstrategi 

Omdømmegruppen på FG har formuleret den udsendte kommunikationsstrategi, og den er 
efterfølgende blevet behandlet i skolens SU(MIO). 

Bestyrelsen drøftede strategien og havde følgende bemærkninger/ændringsforslag:….. 

Kommentarer: TT: Punkt 6: Rettelse: Der er 6 målgrupper. Desuden er det stadig lidt uklart hvordan 
man når i mål.  

CC: Der kan måles på mange kanaler m. FB, hjemmesiden, hos 1g’erne, forældrene mv. Der kan 
også laves kvalitative interviews (input/output måles) 

LL: Målgruppen af kommende elever skal måske ramme dem under 15 år – på det tidspunkt hvor 
beslutningen træffes om ungdomsuddannelse. Undervisningen er kerneydelsen, og gennem det (og 
eleverne som ambassadører) bliver omdømmet forbedret! Men det er selvfølgelig vigtigt med en 
god kommunikationsstrategi.  

TT: Godt at vi både er os selv og en del af Campus 

JG: Vi er ret enige om, at der ikke skal bruges voldsomme ressourcer på det til eksterne aktører, 
men at vi selv kan trække meget af læsset – det daglige fokus er på god undervisning. 

Strategien vil ligeledes blive fremlagt for PR d.27.maj 2014. 

Efter behandlingen i PR bliver strategien sendt i høring i bestyrelsen mhp. endelig godkendelse. 

 

8. Strategi for brobygning mellem grunduddannelserne og FG 

Den udsendte kommunikationsstrategi er blevet behandlet i skolens SU(MIO). 

Bestyrelsen drøftede strategien og havde følgende bemærkninger/ændringsforslag:  

JJ: Oplagt at de 14-årige som er i brobygning på FG også er målgruppen for vores 
kommunikationsstrategi – de skal favnes bl.a. af vores FB-gruppe. 



Strategien vil ligeledes blive fremlagt for PR d.27.maj 2014. 

Efter behandlingen i PR bliver strategien sendt i høring i bestyrelsen mhp. endelig godkendelse. 

 

9. Evaluering af handlingsplanen for 2013/14 

Bestyrelsen drøftede evalueringen af handlingsplanen og havde følgende kommentarer/spørgsmål: 

TT: Vigtigt at FG er opmærksom på opdragelsen i den digitale dannelse, specielt omkring 
internetsnyd! 

Evalueringen af handlingsplanen vil ligeledes blive drøftet i skolens PR d. 27.5.2014. 

 

10. Handlingsplan for 2014/15 

Bestyrelsen drøftede det nye forslag til handlingsplan. 

Handlingsplanen vil ligeledes blive drøftet i skolens PR d. 27.5.2014. 

Efterfølgende sendes den i høring i bestyrelsen til endelig vedtagelse. 

11. Renovering af atriumgård 

Til punktet var der udsendt en skitse til en renovering af atriumgården – dog uden konkrete priser… 

Bestyrelsen var meget interesserede i projektet! Det blev anbefalet at indhente tilbud, så det bliver 
konkretiseret, i hvilken prisklasse det ligger. Det blev drøftet, om der i anlægsarkivet skulle afsættes 
midler til den foreslåede renovering 

 

12. Evt. 

Næste møde blev aftalt til d. 18. september kl. 15.00 

 

Referent: Agnethe Dybro Pedersen 

Bestyrelsens underskrift på næstfølgende møde: 

 


