Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015
Kl. 16.15 -18.00
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer til stede: Helle Adelborg, Anders Liltorp, Asbjørn Petersen,
Henriette Christiansen, Marianne Fabrin, Ulrik Krapper, Rasmus Rishede Hyllested.
Øvrige: Kirsten Jensen, Peter Bech Sørensen, Louise Hartmann
Afbud: Gerhard Grubb Waaentz
Øvrige fraværende: Hinde H. Abderrahmane
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
• Godkendt uden anmærkninger
2. Vedtægter, vedtagelse i bestyrelsen. (Bilag.)
• Bilaget gennemgås og godkendes sammen med forretningsordenen.
Det pointeres at vedtægter og forretningsorden gennemgås og revideres som første punkt
ved kommende bestyrelsesudskiftninger.
3. Budgetopfølgning, herunder udmeldt dispositionsbegrænsning på 1% fra ministeriet. (Bilag)
• Louise Hartmann gennemgår budgetopfølgningen.
Budgetopfølgningen for årets første fire måneder viser, at det vedtagne budget for 2015
overordnet set følges.
Det centrale er dispositionsbegrænsningen på 1 %, som er udmeldt fra ministeriet. Det er
endnu ikke udmeldt, hvordan dispositionsbegrænsningen udmøntes, men den bliver
effektueret med tilbagevirkende kraft fra 01.01.2015 og vil derfor have stor betydning for
skolens budget.
Det er vigtigt, at der kommer en gennemgang af budgettet når taxametertilskuddet
herunder konsekvenserne af dispositionsbegrænsningen endelig er kendt efter
aktivitetsindberetningen i september.
Bestyrelsen beslutter at skrive en indstilling til ministeriet, som påpeger det
uhensigtsmæssige i at der udmeldes en så omfattende dispositionsbegrænsning midt i et
finansår. Anders Liltorp udarbejder et udkast, som bestyrelsen får til gennemsyn, hvorefter
det sendes.

Hvordan den konkrete situation omkring
dispositionsbegrænsningen håndteres besluttes til september, hvor aktiviteten og dermed
taxametertilskuddet er kendt.
Der er gjort forskellige tanker i forhold til bygningsforbedringer og renovering af
udeområder, som blev drøftet. Fokus på udeområderne er bl.a. en følge af, at de
omliggende udeområder i Avedøre Stationsby er blevet gennemgribende renoveret, samt
en såkaldt mørkevandring med deltagelse af rektor og teknisk ejendomsleder, som har
henledt opmærksomheden på behovet for forskønnelse, og for at få ryddet op i den høje
beplantning og skabt gennemsigtighed og belysning på udeområderne. En mulighed kunne
være at optage lån i bygningen til finansieringen: Beslutningen udskydes til efter
sommerferien, hvor udviklingen i økonomien er bedre kendt.
Skolen kan dog godt inden da indhente tilbud på arbejdet, samt kontakte kreditforeningen
med henblik på finansiering.

4. Nye klassetal. (5 nye 1g-klasser, 3 nye 1.HF-klasser, 3 nye GIF-klasser).
PS orienterer om fordelingsprocessen.
D.d. er der ca 32 elever i gennemsnit i de nye stx-klasser. Der er dagligt ændringer, men
eftersom vi stadig har flere elever på listerne end klasseloftet på 28 tillader, kan vi ikke tage
nye elever ind. Det til trods for at vi bliver kontaktet af elever som gerne vil gå her. Derfor
opererer vi med en venteliste.
Der er desuden lidt problemer med at fordele eleverne jævnt på de nye klasser pga deres
studieretningsvalg.
5. Personalesituationen, nye ansættelser.
PS orienterer om ansættelsesprocessen.
Vi fastansætter 12 nye lærere i fagene MA, FI, SA, NG, DA, FR, EN, PS, TY, ID, KE, FY
Vi ansætter 7 lærere i årsvikariater i fagene DA, EN, IkT, FY, MA, OL, AP, SP
Tanja Sheikh Larsen er ansat som uddannelsesleder pr. 5. august 2015.
6. Meddelelser.
Visionsarbejdet, fortsat.
Processen fortsætter i to spor. Et spor der er indadrettet og et der er udadrettet. Det
væsentligste ord er lærerrollen, som derfor fortsat skal være i fokus.
Der er i forbindelse med optaget af henviste elever gennemført interviews med kommende
elever og deres forældre. Interviewresultaterne bliver analyseret af Samtalekunst, og skal
ligge til grund for kommunikationen af visionerne
Helt generelt er der to meget tydelige tendenser i interviewene:
Forældre taler om at det er attraktivt at en skole har lærer der brænder for fagene,
undervisningen og eleverne
Elever taler om det afgørende i spændende undervisning og at en god lærer er en lærer
som er i stand til at gøre undervisning spændende.

Det er derudover en tydelig markering af at Informationsaftenen er central i elevernes
skolevalg.
Andet.
Der efterlyses en fælles skolepolitik til håndtering af mobilproblematikken.
7. Evt.
Det er vigtigt med bilag til punkter, hvor det er muligt.
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