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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag d.4.december kl.15-17 

Til stede: John Gothjelpsen, Klaus Kørvell, Torben Theilgaard, Vibeke Brask, Guri Bjerregaard, Atle 

Troels Børsting, Karoline Vind Tipsmark Poulsen, Emilie Tang, Sussie Staun Pallesen, Anita Veihe  

Fraværende med afbud: Martin Götz 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

Ad. 2. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

Ad. 3. Siden sidst 

 Uddannelsesaftenerne i oktober var velbesøgte 

 Veloverstået Gallafest i november med nye traditioner, hvor bl.a. forældre til 3.g’ere havde 

mulighed for at overvære elevernes lancier ved begyndelsen af gallafesten 

 Veloverstået samarbejde med lokalevirksomheder og videregående uddannelser i NIV 

(Naturvidenskab i virkeligheden). I NIV-forløbet indgår nu også brobygning til de videregående 

uddannelser 

 Campus har fået ny kantineforpagter pr. 1.11.2012: Humlehuset  

 Rengøringen har været i udbud. Vi fortsætter med ISS, da de samlet set havde det bedste 

tilbud. 

 Ledelsen har fortsat fokus på at nedbringe elevernes fravær. Ved udgangen af november 

har studievejledningen og ledelsen således haft samtaler med 30% af gymnasiets elever 

siden skoleårets start (bilag). En del elever er desuden varslet eller er sat på særlige vilkår 

grundet for højt fravær. 

 Ind- og udgåede elever (bilag). 17 elever er udmeldt siden skoleårets start og der er 

forskellige grunde til, at disse elever er udmeldt. Rigtig mange af de udmeldte elever har en 

plan i forhold til hvad de skal efter udmeldelsen.  

 Afslag på tilskud til reparation af trappe og kældernedgang fra MBU. Der er sat penge af i 

det kommende års budget til denne reparation.  

 Udskiftning af vinduer på gymnasiet er påbegyndt og dette arbejde fortsættes i det 

kommende år. 

 Der er etableret en ssp-ungegruppe i kommunen, som rektor deltager i én gang om 

måneden. Bl.a. diskuteres der unges brug af stoffer i kommunen samt den skærpede 

indberetningspligt, som kommunens skoler har i forbindelse med elever med særlige 

problemer på hjemmefronten. Campus har taget initiativ til et møde med kommunen om 

sidstnævnte i begyndelsen af det nye år. 

 Ny skole til KNord blev indviet i november måned  
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 Drøftelser på Campus om HF. Kommunen har iværksat en undersøgelse af behovet for en 

HF i Frederikssund, der skal ligge til grund for en evt. ansøgning om hf. 

 

Ad. 4 IT-strategi 

Rektor fremlagde skolens udkast til IT-strategi. Bestyrelsen fandt strategien både fremsynet og 

imponerende og bestyrelsens elevrepræsentanter var også meget positive i den forbindelse. 

Der var enighed om, at der skal være fokus på de didaktiske overvejelser, der kræver en 

løbende diskussion og udvikling. Der har været en god proces omkring udviklingen af den nye 

IT-strategi med deltagelse af alle lærere og den kommende pædagogiske eftermiddag vil 

handle om mulighederne for brug af facebook i undervisningen. I den forbindelse er der 

inviteret en oplægsholder udefra, der har stor erfaring med brugen af netop dette medium.  

Bestyrelsen pegede også på, at det er vigtigt med fokus på screening af IT-kompetencer 

samtidig med, at der screenes på de faglige parametre. Skolen screener f.eks. allerede alle 1.g-

elever i matematik og dansk. Vigtigt med en løbende evaluering af IT-strategien, da det også 

indebærer en del omkostninger. 

IT-strategien blev vedtaget af bestyrelsen. 

Ad. 5 Budget for 2013 

De generelle besparelser på gymnasieområdet og bortfald af diverse tilskud slår nu igennem i 

gymnasiets budget. Der er lagt et relativt konservativt budget for det kommende år, for at 

være på den sikre side og dermed sikre overskud. Der er fortsat lagt en stor buffer ind på 

overarbejde, selvom der fortsat arbejdes på at nedbringe overarbejdet. Der er behov for, at 

der fremadrettet i højere grad skal prioriteres i forhold til de opgaver, der skal løses på 

gymnasiet og de udviklingsprojekter, der vil være behov for at søsætte. Gymnasiet har en god 

likviditet og derfor kan skolen vælge at købe frem for at lease, f.eks. i forbindelse med 

anskaffelse af nye kopimaskiner og alarmsystem. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2013. 

Ad. 6. Ny Nordisk Campus 

Campus Frederikssund har indsendt en ansøgning til Ministeriet for Børn og Uddannelse om at 

blive Ny Nordisk Skole. Hvis ansøgningen går igennem, vil Campus Frederikssund få mulighed 

for at komme et skridt nærmere i forhold til at få en større andel af unge i Frederikssund til at 

tage en ungdomsuddannelse. Bestyrelsen påpegede det positive i, at der i Ny Nordisk Skole 

konceptet vil blive arbejdet med motivationen blandt eleverne. Der forventes svar på 

ansøgningen inden årets udgang. 
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Evt. 

Bestyrelsen foreslog, at der indkøbes et tov til indgangen i forbindelse med Gallafesten. Det vil 

muliggøre, at alle 3.g-elever bedre kan blive set, når de ankommer. Dette forslag vil ledelsen 

arbejde videre med. 

 

Dato for næste møde i bestyrelsen er tirsdag d.5.marts kl.15 – 17 

 

Ref. Anita Veihe 

(14.december 2012) 

 

Bestyrelsens underskrift (på det førstkommende møde) 

 

  


