Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. juni 2016
Kl. 16.15 -18.00

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Budgetopfølgning. (Bilag videresendt fra Louise)
3. Nye klassetal. (6 nye 1g-klasser, 2 nye 1.HF-klasser, 3 nye GIF-klasser).
Herunder: særlige indsatser ift henviste elever til 1g –
- tilbud om at komme enkeltvis med forældre og tale med Kirsten
- invitation til alle nye 1g-elever til at komme og møde nye klassekammerater, lærere og
nuværende elever mm d. 15. juni
- afslutte grundforløb inden efterårsferien, så studieretningsklasserne kan etableres som
sociale enheder hurtigt – indenfor rammerne af gældende bekendtgørelser.
4. Orientering om møde mellem Kirsten og Hvidovre Kunstråd. Diskussion af perspektiverne i
samarbejde om renovering og forskønnelse af udearealerne og fundraising til finansiering
af et sådant projekt.
5. Gymnasie- og HF-reform, offentliggjort fredag d. 3. juni.
6. Status på systemgodkendelse af lectio, alternativt overgang til et andet system, Ludus.
7. Nyt fra elevrådet.
8. Meddelelser og evt..

Økonomichef Louise Hartmann deltager i mødet.
Bestyrelsens medlemmer:
Med stemmeret: fmd. Helle Adelborg, Gerhard Grubb Waaentz, Marianne Fabrin, Anders Liltorp,
Ulrik Krapper, Asbjørn Petersen, Annie Backer Christensen, elev i 1.HF.(over 18 år)
Uden stemmeret: Rasmus Rishede Hyllested, Malte Sauerland-Paulsen, elev i 1g.
Sekretær: rektor Kirsten Jensen
Referent: vicerektor Tania Sheikh Larsen

Mvh
Kirsten Jensen

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. juni 2016.
Hvidovre Gymnasium & HF.
Tilstede: fmd. Helle Adelborg, Gerhard Grubb Waaentz, Ulrik Krapper, Asbjørn Petersen, Annie
Backer Christensen, Rasmus Rishede Hyllested, Kirsten Jensen (sekretær), Tania Sheikh Larsen
(referent)
Afbud: Marianne Fabrin, Anders Liltorp.
Ikke mødt: Malte Sauerland-Paulsen.

1. Referat og dagsorden godkendt
2. Louise fremlægger budgetopfølgningen.
Vi holder budgettet på omkostningssiden, men halter 300.000 kr. efter pga. færre elever
end forventet. Helle opsummerer, at vi ikke er overraskede og har is i maven. Glæder os
over de mange kommende elever. Louise: vi har styr på omkostningerne, så fokus er
fortsat på indtægtssiden.

3. Kirsten om nye klassetal.
Teknisk indskrivningstal er 35 elever for at sikre et fornuftigt elevtal ved tælledagen, og
tallet er allerede faldende. Hvis vi sidder med flere end 28 elever i gennemsnit ved
tælledagen, så søger vi dispensation med udgangspunkt i skolens historik, og fordi vi
afhjælper et pladsproblem for citygymnasierne. Vi afholder en velkomstdag d.15/6 for at
give eleverne mulighed for at møde hinanden og et par af deres lærere. En del henviste
elever og deres forældre tager imod tilbuddet om at komme og tale med Kirsten, og de er
meget positive. Nogle er bekymrede over afstanden fra city. Helle gør opmærksom på, at
skolen ligger ”stationsnært”, så det vil være en god idé at lave en oversigt over busruter, stog etc. med transporttid til hjemmesiden. Helle sender os et eksempel – idéen videregives
til Peter, som overtager kommunikationsarbejdet, mens Laura er på barsel.

4. Kirsten om sit møde med Hvidovre Kunstråd.
Kirsten vil gerne have fokus på udearealerne, hvor der er mørkt om vinteren, mange
skjulesteder, hvorfor det opsøges af kriminelle. Rådet foreslår en udendørs park, hvor
lokalbefolkningen er velkommen, og de har stor erfaring med fundraising. Vi vil gerne
involvere lokale virksomheder og boligforeninger. Vi skal inddrage en kunster og en
landskabsarkitekt. Det tager tid, så vi skal have tålmodighed, men det er meget lovende.
Gerhard: vi skal have det op på Distriktsmødet. Asbjørn gør opmærksom på, at
indgangspartierne trænger til modernisering, og det er det første indtryk folk får af skolen.
Louise: på sigt kommer der nok noget egenbetaling, men vi har friværdi og et attraktivt
lånetilbud. Vores likviditet er lidt knap, så vi bør overveje at tage tillægslånet hjem, mens
renten på de fastforrentede lån er så lave. Louise fortæller, at vi forventer en fast rente på
ca. 3%, altså ca.100.000 kr. om året for et lån på 3 mio.

Vi afventer og ser, hvordan elevtallet ser ud efter sommerferien. Vi har næste
bestyrelsesmøde efter første tælledag, som er d. 8. sept.
Helle konkluderer, at vi venter med at træffe beslutning til mødet i september.

5. Kirsten orienterer om den nye reform.
Adgangskravene er et politisk kludetæppe, men det er i første omgang ikke vores
hovedpine, den ligger hos UU og folkeskolerne. Der bliver færre studieretninger. Vi kan
søge om tilladelse til at oprette en lokal studieretning med mediefag. Vi er spændte på,
hvordan vi skal lave klassedannelse, hvis eleverne ikke må lave et ønske før start.
Sprogfagene skal styrkes, men vi ved ikke, hvad det kommer til at betyde for elevernes
valg. AT forsvinder, så lærernes arbejdsbyrde bliver mere jævn. Det tværfaglige og
metodiske skal til gengæld ligge i fagene.
På HF bliver der ikke så store ændringer som frygtet; der er fortsat adgang til alle niveauer
af videre uddannelser. Adgang til universitetet fordrer ekstra fag, men alle med HFuddannelser må udbyde dem. C-fag må pakkes på et halvt år, så elever, der dropper ud,
alligevel får nogle eksamener med sig. Det kan give en skæv arbejdsbelastning for lærerne,
men er en interessant mulighed. Gerhard frygter at folkeskoleeleverne vil føle sig mere
presset, fordi elevernes parathedsvurdering i 8.klasse vil lægges til grund for deres adgang
til gymnasiet. Ulrik pointerer, at hvis vi får lov til at udbyde en studieretning med mediefag,
kan det blive et vigtigt konkurrenceparameter for os.
De færre studieretninger kan være en fordel for os, idet det vil gøre det nemmere for os at
opfylde henviste elevers ønsker

6. Kirsten om status på Lectio.
Vi spiller på to heste – vi deltager i et fælles projekt om at få Lectio systemgodkendt inden
sommerferien, men holder samtidig døren åben for en aftale med LUDUS om evt.
samarbejde fra 1/11.

7. Annie om elevrådet.
Elevrådet får sit eget budget efter sommerferien, og de vil arbejde på at hverve nye elever
til elevrådsarbejdet.

8. Meddelelser og evt.
Intet.

