Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. september 2017.
Kl. 16.15-18.15
Til stede: fmd. Helle Adelborg, næstfmd. Ulrik Krapper, Gerhard Grubb Waaentz, Lone Ahm
Hansen, Anders Liltorp, Christer Rovang Jakobsen, Rasmus Riishede Hyllested, Umema Imtiaz
Ahmed, rektor Kirsten Jensen, Louise Hartmann og Tania Sheikh Larsen (referent)

Afbud: ingen
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Referat og dagsorden er godkendt.
2. Mens vi venter på en ny optagelsesbekendtgørelse – HvG og den fortsatte debat om
frit gymnasievalg samt etnisk elevfordeling på gymnasierne.
(Bilag: ”Den øvre grænse”, Weekendavisen d. 8. sept. 2017).
Vi venter på optagelsesbekendtgørelsen.
3. Budgetopfølgning.
Louise laver budgetopfølgning. Konklusionen er, at budgettet frem til 31/7-17 ser bedre ud
end forventet, men vi ved allerede nu, at taxameterindtægterne er lavere, så vi kan ikke
fortsætte sådan resten af året. Vi forventer derfor fortsat et underskud for 2017. Vi lagde ud
med fem 1.g-klasser, men har kun elever til fire efter grundforløbet. Vi har halvanden HFklasse. Vi har på den anden side flere GIF-kursister end forventet, hvilket er meget positivt.
Desuden håber vi på en positiv censorudligning. Alt i alt ser økonomien fornuftig ud ift
budgettet.
4. Årets PWC benchmark. Louise gennemgår pointer og konklusioner mht. HvG.
Louise orienterer. Vi ligget lavt resultatmæssigt i 2016. Vi bruger relativt meget på
undervisningen, hvilket hænger sammen med de lave klassekvotienter. Vores
markedsføringsudgifter er høje, men noget af denne forskel skyldes, at udgiften er opgjort
som en del af læreromkostningerne på andre gymnasier. Vores omkostninger generelt er
lavere end gennemsnittet, selvom vi bruger mere på undervisningen, for det hentes ind på
lave udgifter til ledelse, administration og bygningsdrift. Anders spørger, hvad vi må tjene
penge på som gymnasium. Måske kan Enghøjhuset og Frydenhøjskolen bruge vores
kantine? Det er et punkt, vi må overveje mere. Vores sparsommelighed kan aflæses i
benchmarken, og overordnet kører vi fint ift. indtægtssiden.
5. Finanslovsforslag 2018. Omprioriteringsbidrag på 2% videreføres.
Helle minder os om, at det indtil videre er et forslag.
6. Færdigt skitseforslag til udearealer. Den videre proces, iværksætte fundraising.

Kirsten fortæller, at nu er projektets udgifter blevet opdelt i områder, og at vi prioriterer
området foran kantinen. Vi planlægger at bruge vores egenfinansiering til renovering af
parkeringspladsen. Bestyrelsen giver Kirsten grønt lys til at gå i gang med fundraisingen.
7. Afrapportering af resultatlønskontrakt 2016-2017. Vedtagelse af resultatlønskontrakt
for 2017-2018. (Bilag vedlagt)
Ulrik påpeger, at et mål på 20% i frafaldsprocent måske er et uambitiøst signal at sende.
Kirsten foreslår at sætte procenten på 15% på STX og 20% på HF, og alle er enige.
Christer udtrykker på vegne af lærerne bekymring for medarbejdertrivslen i kølvandet på
afskedigelser og en hektisk skolestart. Rasmus påpeger, at lærerne har fuld forståelse for
skolens økonomiske situation, men medarbejdertrivslen er i fare, og det bør der fokuseres
på. Anders foreslår at lade en Professionel Kapital-undersøgelse indgå som supplement til
sygefravær. Helle opsummerer, at der er bred enighed om, at sygefravær ikke bør står
alene. Anders og Gerhard foreslår, at der indskrives i kontrakten, at der skal igangsættes
en undersøgelse af skolens professionelle kapital. Bestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt
arbejdet med persondataforordningen er relevant for resultatlønskontrakten, så Kirsten
fjerner det fra udkastet.
8. Nyt fra elevrådet.
Umema fortæller, at der er kommet mange nye medlemmer af elevrådet, som nu er oppe
på 17. Der er forskellige udvalg, og på torsdag vil eleverne protestere mod
omprioriteringsbidraget ved at tage et fællesbillede, hvor alle elever er klædt i sort.
Desuden vil der komme fokus på kommunalvalget, og trivselsudvalget arbejder på bedre
oprydning. Elevrådet deltager i arbejdet med en antimobbestrategi for skolen.
9. Meddelelser og evt.
Ulrik fortæller om den visuelle HF i Viborg. Man kunne måske lave en parallel i Hvidovre
med fokus på mediefag. Tania kontakter Morten Thorning på TAW og laver en aftale, når vi
alligevel er i Viborg.
25.09.17
Tania Sheikh Larsen

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d.12.december kl. 16:15-18:15

