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Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag d.26.september kl.15-17 

Til stede: John Gothjelpsen, Martin Götz, Vibeke Brask, Guri Bjerregaard, Klaus Kørvell, Atle Troels 

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

Fraværende med afbud: Torben Theilgaard 

1. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev underskrevet 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Siden sidst: 

• En del presseomtale siden sidst (ekskursion til opslagstavlen!) 

• Vi er kommet godt i gang med skoleåret med 136 elever fra starten af året 

• Vi har 4 elever i 1.g, som er optaget efter uddannelsesparathedsvurdering, og som er her endnu 

• Vi har 5 elever, der er blevet udmeldt siden sommerferien. 2 fra 1.g og 3 fra 2.g. 4 af dem er 

kommet ind på andre uddannelser og én har foreløbig orlov. 

• Vi har 4 elever, der er blevet indmeldt siden skolestart, 3 i 1.g og 1 i 2.g. Den ene af de 4 er nu ude 

igen. 

• I Campusregi har vi drøftet muligheden for at få HF til Frederikssund. Kommunen har været til 

møde i Campusrådet, og de har efterfølgende tilkendegivet, at de vil stå for en undersøgelse af 

behovet. Ved samme møde blev muligheden for at få htx til byen drøftet, og her var der enighed 

om, at det ikke vil være noget, Campus eller kommunen vil arbejde for. 

• Vi har igangsat et omfattende arbejde med at gøre det trådløse netværk på skolen så effektivt som 

muligt. I denne forbindelse har der været en del omrokeringer i forbindelse med lokalerne, men vi 

forventer, at det er oppe at køre efter efterårsferien 

• Vi har nedsat de IT-udvalg, som er nævnt i handlingsplanen og forventer at kunne præsentere en 

IT-strategi på næste bestyrelsesmøde. 

• Der var Campus Challenge fredag d.21.september med et fint fremmøde trods det dårlige vejr 

• Som noget nyt er der etableret en ssp-ungegruppe, som bl.a. gymnasiet deltager i 

• Rengøringen har været i udbud, og der vil i den kommende uge blive truffet afgørelse omkring 

hvilket firma, der skal fortsætte med at varetage rengøring 

• Kantinen er også sat i udbud, og der er en række firmaer, der har henvendt sig i den forbindelse. 

Der arbejdes stadig på en fælles kantineløsning for hele Campus 

• Som noget nyt vil ledelsen til hvert bestyrelsesmøde aflægge rapport over hvilke tiltag, der har 

været omkring fravær. Pr. 25.september er der 92 elever, der er bleven kontaktet i forbindelse med 

fravær, og heraf er 46 elever sendt i studievejledning, og 13 elever er sat på særlige vilkår som 

opfølgning på opmærksomhedsbrev sendt ud før sommerferien. De resterende elever har enten 

været til samtale med rektor eller vicerektor eller eleverne har fået en opmærksomhedsbesked 
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omkring deres fravær (hvis fraværet enten ligger på grænsen til at være kritisk, eller hvis eleven har 

nedbragt fraværet i forhold til sidste skoleår).  

• Gymnasiet arbejder målrettet med at nedbringe det fysiske og skriftlige fravær og sammenlignet 

med forrige skoleår er det samlet set lykkedes at nedbringe det skriftlige fravær. I den forbindelse 

diskuterede bestyrelsen hvilke tiltag der kunne tages i brug for at mindske det skriftlige fravær 

yderligere. 

 

4. Revisionsprotokollat 

Revisionsprotokollatet ser rigtig flot ud og det blev underskrevet af bestyrelsen. 

 

5. Revideret budget for 2012 

Udgifterne til over- og merarbejde er stadig meget høje, og dette skyldes delvist 

gymnasiets størrelse, der kan gøre det vanskeligt at dække alle fagområder 

hensigtsmæssigt. Desuden har en del lærere forladt gymnasiet ved sidste skoleårs 

afslutning, som følge af det øgede udbud af stillinger i Hovedstadsområdet. Afgang af 

lærere betyder f.eks., at der skal udbetales feriepenge. Der anvendes desuden en del 

midler på at etablere nyt trådløst netværk på skolen. Endelig er der en del 

vedligeholdelsesarbejde på gymnasiet som følge af gymnasiets alder. Bestyrelsen 

godkendte det reviderede budget. 

 

6. Ansøgning om engangsvederlag til rektor 

Bestyrelsen imødekom ansøgningen om udbetaling af et engangsvederlag til rektor for det 

merarbejde og den særlige indsats, der er ydet i sidste og indeværende skoleår i 

forbindelse med rektors formandskab for Campus Frederikssund. Bestyrelsen var i denne 

forbindelse særdeles positive over for etableringen af Campus og det arbejde, der har 

været i denne forbindelse. 

 

7. Studieretninger på FG 

Elevrådet har foreslået en ændring af den samfundsfaglige studieretning, således at 

studieretningen fremover udbydes med Samfundsfag A, Engelsk B og Matematik B. 

Eleverne på denne studieretning vil efterfølgende få mulighed for at opgradere enten 

engelsk, matematik eller et andet fremmedsprog til A-niveau. Dette imødekommer 

elevernes ønske om i højere grad at kunne imødekomme samfundsfaglige elevers ønske 

om at få matematik på A-niveau, idet Matematik A er et adgangsgivende fag til en lang 

række videregående uddannelser.  Den nye studieretning vil blive udbudt fra skoleåret 

2013-2014. 

Det blev endvidere besluttet, at det fra næste skoleår skal være muligt at udbyde 

Matematik A, Fysik A og Kemi A, selvom der er mindre end 10 elever på holdet. Holdene vil 

blive oprettet, hvis der som minimum er 7 elever, der ønsker det Dette ud fra en 

betragtning af, at det er et lille gymnasium og at rigtig mange naturfaglige elever har et 
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stort ønske om at kunne få et naturfagligt fag på højniveau (gymnasiet har på nogle 

årgange kun 1 naturfaglig klasse og dette vanskeliggør derfor oprettelsen af 

højniveauhold).  

 

8. Evaluering af resultatlønskontrakt 

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til evalueringen af resultatlønskontrakten. 

 

9. Resultatlønskontrakt for 2012-13 

Den kommende resultatlønskontrakt for rektor har en ny udformning jf. Ministeriet for 

Børn og Undervisnings bemyndigelse af december 2011. Der er ved udformningen af 

resultatlønskontrakten taget udgangspunkt i gymnasiets strategi- og handlingsplan for det 

kommende skoleår. Dvs. med fokus på IT, teamudvikling, innovationsprojekter i 2.g og 

bæredygtighed. Desuden fokuseres der i resultatmålene inden for ekstrarammen på frafald 

og en ekstra indsats omkring fysisk og skriftligt fravær. Bestyrelsen diskuterede i denne 

forbindelse, hvordan man efterfølgende evaluerer f.eks. arbejdet med teamudvikling. 

 Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten for skoleåret 2012-13.  

 

10. Evt. 

Der var intet til dette punkt. 

Der udsendes en doodle med henblik på at aftale tidspunktet for næste bestyrelsesmøde i 

november/december.. 

Ref. Anita Veihe) 

(3.oktober 2012) 

 

Bestyrelsens underskrift (på det førstkommende møde) 

 


