Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. juni 2017.
Kl. 8:00-10:00
Tilstede fra bestyrelsen: fmd. Helle Adelborg, næstfmd. Ulrik Krapper, Rasmus Rishede
Hyllested, Umema Imtiaz Ahmed.
Desuden: Økonomichef Louise Hartmann, rektor Kirsten Jensen (sekretær) & vicerektor
Tania Sheikh Larsen (referent)
Afbud: Gerhard Grubb Waaentz, Christer Rovang Jakobsen, Anders Liltorp, Lone Ahm
Hansen
Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Grundet de mange afbud er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig.

2. HvG og den nylige debat om det frie gymnasievalg og etnisk elevfordeling på gymnasierne.
Punktet udskydes til næste møde, hvor flere bestyrelsesmedlemmer deltager.

3. Nye klassetal, reviderede ift forudsætninger lagt til grund for budget 2016.
Kirsten orienterer om de nye klassetal. Der forventes at være fem 1.g-klasser, 1 HF-klasse
og tre GIF-klasser. Skolens søgetal er desværre ikke steget som følge af den nye mediefag
A-studieretning, og da centrumskolerne lader flere elever starte i klasserne som følge af
den senere tælledag, sendes der færre henviste elever ud af byen. Kirsten og to andre
rektorer er inviteret ind til ministeren for at tale om problemer med fordeling af elever og
kapacitetsfastsættelse. Kirsten vil fokusere på særlige gymnasiers eksistens, på den vigtige
integrationsopgave og på klassekvotienten og dens betydning for økonomien. Det er
nødvendigt, at politikerne tager affære, men der er ingen lette løsninger. Helle: vi skal
fortsætte det tætte samarbejde med de lokale skoler og satse på de skoler, som ligger
nærmest os. Tania: vi skal også arbejde på et stærkere fokus på HF, så det er tydeligt for
potentielle elever, hvad HF kan. Helle: vi følger op på klassetallene efter sommerferien.

4. Budgetopfølgning.
Kirsten fortæller, at vi med tilbagevirkende kraft får midler for markedsføring af GIF fra
KVUC; det drejer sig om 750.000 kr. Tre lærere er varslet ned i tid, og flere har selv valgt at
gå ned i tid. Efter sommerferien indkaldes der til SU-møde, når vi har overblik over
elevtallet. Helle: vi må også se på administrationen – kan der spares noget ved at

samarbede med andre skoler? Louise: vi følger budgettet rigtig fint, og alle udgifter følges
tæt. Problemet skyldes en diskrepans mellem det forventede og det reelle klassetal, så
vores indtægtside er markant ændret. Det skal vi se på igen efter sommerferien. Vores
overskud i 2016 giver os lidt ro, men vi skal kigge på budgettet igen på bestyrelsesmødet i
september. Helle: kan vi gøre mere for at råbe politikerne op? Det vil være godt med en
oversigt fra Louise, som bestyrelsen kan bruge for at skabe overblik og debat. Kirsten,
Louise og Tania laver et faktapapir til bestyrelsen, som også afleveres til ministeren.
Louise: skolen betaler dækningsafgift til kommunen, men nogle kommuner fritager skolerne
fra det – er det mon en mulighed? Helle: det er midler, som sikrer kommunens serviceniveau over for borgerne. Det må vi vende tilbage til på et senere tidspunkt.
5. Færdigt skitseforslag til udearealer. Den videre proces.
Kirsten gennemgår skitseforslaget. Helle: det er vigtigt, at projektet deles op i faser, som
prioriteres. Bestyrelsen er imponerede over projektet, men også skeptiske ift. muligheden
for fuld finansiering.

6. Nyt fra elevrådet.
Endelig er der kommet gang i elevinitiativer ift. at komme med forslag til projekter og
aktiviteter, og det er dejligt. Der er en elevrådsbod på introdagene, og elevrådet har en fast
klumme i elevbladet. Elevrådet er i det hele taget blevet mere synligt.

7. Meddelelser og evt..
Tania orienterer om projekt, der skal arbejde med ansvarliggørelse og almendannelse ift.
skolens elever som et særligt HvG-fokus. Der er søgt 264.000 kr til projektet fra
Kompetencesekretariatet, og ansøgningen bliver behandlet medio juni 2017.

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d.19/9 kl. 16:15-18:15

