Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. marts 2017
Kl. 16.15 – 18.15
Tilstede fra bestyrelsen: fmd. Helle Adelborg, næstfmd. Ulrik Krapper, Gerhard Grubb
Waaentz, Lone Ahm Hansen, Anders Liltorp, Christer Rovang Jakobsen, Rasmus Rishede
Hyllested, Umema Imtiaz Ahmed.
Desuden: Økonomichef Louise Hartmann, revisor Lars Hillebrandt, rektor Kirsten Jensen
(sekretær) & vicerektor Tania Sheikh Larsen (referent)

Afbud: ingen
Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Efter en præsentationsrunde godkendes både dagsorden og referat.
2. Årsrapport 2016 samt revisionsprotokollat
Revisor Lars Hillebrandt gennemgår årsrapporten. Lars takker for det fine samarbejde og
understreger, at regnskabet er godkendt af revisor uden forbehold. Ledelsesberetningen
giver et godt indblik i skolens særlige forhold, og aktiviteterne stemmer overens med
revisors opfattelse af skolen. Omkostningerne er tilpasset faldende elevtal og politisk
udmeldte besparelser, og regnskabet viser et overskud på 347.000 kr.
Ved bestyrelsesmødet dec. 2016 var forventningen et mindre underskud, men pga meget
omkostningsbevidste medarbejdere (stor ros til dem), en gunstig censorudligning samt
tilbagebetaling af for meget betalt i varmeudgifter ender vi med et overskud.
Lars gennemgår revisionsprotokollatet. Hovedpointerne er, at der fortsat skal være fokus
på elevtallet. Den lille årgang, som afsluttes til sommer, ses tydeligt, men med deres
afgang forventes et højere elevtal. Lars påpeger, at fastholdelse er helt centralt for skolens
økonomi.
For 2017-regnskabet kan det nævnes, at indtægtssiden holder meget præcist indtil videre,
og tilsvarende gælder for omkostningssiden. Lars Hillebrandt gentager, at skolens
økonomistyring er god.
Den nye bestyrelsestjekliste præsenteres. Den er udtryk for, at Ministeriet ønsker, at
bestyrelsen skal være tæt på skolens liv og drift, hvilket ikke er et problem her på skolen.
Gerhard pointerer, at det er svært at overskue detaljerne i den nye tjekliste, men ingen har
betænkninger i forhold til at underskrive. Lars Hillebrandt nævner, at der nogle steder laves
en punktvis instruks, som vendes med den daglige leder for at gøre arbejdet mere
overskueligt. Ulrik påpeger, at det meste på listen hænger sammen med revisionens
arbejde, så der ville eventuelle problemer afdækkes.
Tania bemyndiges til at skrive under på regnskabet.
Vi runder den kommende Persondataforordning, som vi står overfor. Der er en plan i det
administrative fællesskab, som HvG er med i, for processen med implementering.

3. Søgetal 2017. (D. 1. marts havde vi 96 primæransøgere til stx og 53 til HF. Lidt flere
ansøgere til GIF end sidste år på samme tid)
Kirsten oplyser, at søgetallene er stort set som sidste år. På landsplan er søgningen til STX
faldet 5-6%, men det er ikke i hovedstadsområdet. HvG forventer samme antal nye klasser
som i 2016, men kan dog først sige det endeligt senere.
Søgningen til HvG er fortsat skæv etnisk i forhold til befolkningssammensætningen i
lokalområdet. Gerhard foreslår, at bestyrelsen tager diskussionen om fordeling ud fra
etnicitet og andre socioøkonomiske parametre op som et længere punkt på et møde, hvor
vi kan diskutere, hvad vi som bestyrelse kan gøre for at tage problematikken længere op i
systemet. Han kender samme problematik fra folkeskolen. Ulrik spørger, hvor faldet på 56% er gået hen, og Helle svarer, at de ikke har søgt i på erhvervsuddannelserne, så måske
er restgruppen uden ungdomsuddannelse steget.

4. Meddelelser og evt. herunder:
- Nyt fra elevrådet
Rasmus orienterer om elevrådets aktiviteter. Der har været juleklip og
spilleeftermiddag, og elevrådet har fået et årligt budget på 5.000 kr. Foråret er altid lidt
sløvt i elevrådet, men det grundlæggende engagement er stort. Der bliver afholdt et
længere møde i en weekend, hvor rådets formelle rammer og regler diskuteres og
besluttes.
-

Status på processen mod renovering af udearealer
Kirsten giver en status på projektet: første skitseforslag er præsenteret, og det meste
var rigtigt tilfredsstillende. Vi sendte arkitekt og billedkunstner hjem med feedback og
afventer spændt næste skitse, som også skal præsenteres for elevrepræsentanterne.

-

Samtale i STUK: Kirsten fortæller, at hun er blevet indkaldt til samtale, fordi vi havde
mere end 28 elever i gnst. i 1.g på tælledagen. Kirsten har skriftligt redegjort til STUK
for, at vi aktuelt har 25,5 elever i gnst. i 1g-klasserne, og den gennemsnitlige
klassekvotient for alle HvGs 23 klasser er på 19,3. Det vil hun uddybe nærmere ved
mødet og i øvrigt informere om vores helt særlige udfordringer.

Referent: Tania Sheik Larsen.

