Referat af Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde onsdag d. 04. juni 2014
Kl. 17.00 – 19.00
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer til stede: Helle Adelborg, Anders Liltorp, Marianne Fabrin, Ulrik
Krapper, Rasmus Rishede Hyllested, Asbjørn Pedersen, Hinde Hadj Abderrahmane,
Henriette Christensen
Øvrige: Louise Hartmann, Kirsten Jensen, Peter Bech Sørensen
Fraværende: Gerhard Grubb Waaentz
Referat:
1. Velkommen til den nye bestyrelse.
Konstituering af bestyrelsen. Borgmester Helle Adelborg har givet tilsagn om at stille op til
posten som formand. Der skal vælges en næstformand blandt bestyrelsens eksterne
medlemmer.
Helle Adelborg vælges som bestyrelsesformand.
Ulrik Krapper vælges som næstformand
2. HvGs strategi, udfordringer og indsatsområder. (bilag)
KJ informerer om aktuelle udfordringer
- Taxameterfinansiering skaber problemer pga frafaldet og de små klassekvotienter
- Skolen oplever et faldende elevtal. Der er en tendens til at elever i Hvidovre søger mod
København
- Beliggenheden er en udfordring.
- Andelen af tosprogede er naturlig vores geografiske placering taget i betragtning – Det
har betydning for vores image udadtil.
- Åbne karakterresultater fortæller om en skole der underpræsterer / løfteevnen fortæller
den reelle historie om at vi har gode resultater. Det er den sidste historie der er vigtig,
men også den der er sværest at kommunikere tydeligt.
- Det er alt sammen kendte problematikker. Opgaven bliver til stadighed at søge nye
løsninger
Den nye bestyrelse opdateres med hvilke tiltag der er gjort hidtil med
- Navneskift.
- Opprioritering af ekstern kommunikation og elevkontakt.
- Undervisningstiltag med fokus på skriftlighed og differentiering.
- Talentprojekter af forskellig art.

3. Søgetal, nye klassetal samt personalesituationen. (bilag)
Der henvises til bilaget. Personalesituationen udvikler sig løbende og der kommer nogle
udskiftninger til i det nye år.
4. Budgetopfølgning. (bilag)
Louise informerer
Største udgift er lærerløn. Dernæst kommer drift og vedligehold af bygningen, som dog er holdt
nede på det lavest mulige.
Markedsføring prioriteres.
500 elever er en kritisk masse der gør det svært at drive skole, fordi de faste omkostninger er
uforandrede. Derfor er det altafgørende at vi ikke fortsat har faldende elevtal, og meget gerne
vokser med ca. 100 årselever.
Spørgsmål fra Anders Liltorp: Er der fast procedure for energiforbedring.
Det bekræftes at det er et fokuspunkt der styres af Teknisk serviceleder Anders Jensen.
Vores deltagelse i administrativt fællesskab gør det muligt at bench marke. Arbejdet med at
optimere rengøringen et eksempel, vi er i gang med udlicitering af rengøringen.
Finansiel situation: Skolen har en prioritetsgæld på 18 mil kr. der løbende plejes så vi har den
bedste og mest effektive belåning.
5. Meddelelser, herunder nyt fra elevrådet.
Elevrådet vil gerne omorganiseres så der er et stort elevråd, som mødes få gange om året, og en
mindre handlekraftig gruppe som kan handle hurtigt.
Fra elevrådet: Studieretninger skal have et synligt mål som de styrer imod. Filmproduktionen i
mediefag er et eksempel.
6. Kommende møder i bestyrelsen.
Der lægges følgende plan for møder i efteråret:
Tirsdag d. 16.09.
Mandag d. 01.12
Helle Adelborg kommer med forslag til mødedatoer i foråret 2015 ved første møde i næste skoleår.
7. Evt.
Det er et ønske fra PR/lærerne, at kontakten mellem lærere og bestyrelsen styrkes.
Der er flere modeller. Måske et visionsseminar eller lignende. Kirsten lover at bestyrelsen får en
oversigt over igangværende udviklingsprojekter til næste bestyrelsesmøde.
Referent: Peter Bech Sørensen.

