Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december 2016
Kl. 16.15 – 18.15
Tilstede: Helle Adelborg, Gerhard Grubb Waaentz, Anders Liltorp, Ulrik Krapper, Christer Rovang
Jakobsen, Rasmus Rishede Hyllested, Louise Hartmann, Kirsten Jensen, Tania Sheikh Larsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Begge er godkendt
2. Kapacitet 2017-18.
Som skrevet ud til bestyrelsen, har vi indmeldt en kapacitet på syv 1g-klasser, tre 1.HFklasser og tre GIF-klasser. Skal godkendes af bestyrelsen.
Budgettet er dog lavet ud fra en forventning om seks 1g-klasser, to 1.HF-klasser og tre
GIF-klasser. Forklaring følger.
Øget kapacitetsindmelding skyldes, at skolen har fået lov til at oprette en lokal studieretning
med mediefag på A-niveau. Der er dog budgetteret med seks 1.g-klasser, og det bifalder
bestyrelsen. Det kan være sårbart at satse på klasser med mange henviste elever. På den
anden side har fravigelsen fra strategien om at minimere antallet af henviste elever ikke
skabt et større frafald i de nuværende 1g’ere.
Vi annoncerer bredt i de sociale medier, lokale aviser og Politiken. Når vi har en lokal
studieretning med mediefag-A som det eneste sted i landet, kan vi gå bredt ud på sociale
medier med markedsføring.
Vi forventer tre GIF-klasser. Der er stort politisk fokus på området, og der er allerede
ansøgere på vej. Holder øje med private aktører på sprogskoleområdet.

3. Estimeret årsresultat for 2016. (bilag vedlagt).
Louise orienterer: vi forventer et lille underskud, men der er flere usikkerheder, fx
ferieforpligtigelsen og censorudligningen. Stor økonomisk ansvarlighed bredt i personalet
giver grund til optimisme – stor ros til medarbejderne. Har haft sygemeldinger i både
administrationen og hos pedellerne, men det har vi løst uden merudgift.

4. Budget 2017. (Bilag vedlagt)
Louise orienterer: vi bliver beskåret meget i 2017 og valgte ikke at rette til allerede sidste
år. Målet er, at det lige skal løbe rundt. Der er flere usikkerhedsfaktorer, fx betydningen af
mediefag A, den senere tælledag etc. Vi kommer ikke uden om en personalereduktion, og
processen er i gang i samarbejdsudvalget. Umiddelbart efter nytår bliver der afholdt et
ekstraordinært SU-møde, hvor omfanget af påtænkt personalereduktion udmeldes, og så
kører processen i januar.

Der er mere undervisning i ledelsen, og ledelsen er ikke så løntung som tidligere. En
sekretær går på pension og erstattes ikke af en anden på fuldtid. Vi bliver nødt til at handle
nu og budgettere konservativt, og så evt. justere når vi kender søgetallet.
Vi har fået vores lån hjem, og det giver ro.
5. Udbud af nye studieretninger på STX og fagpakker på HF i lyset af gymnasiereform, som
træder i kraft 2017. (Bilag følger)
Tania informerer om de otte studieretninger og seks fagpakker. Flere kan papegøjes, altså
samkøres, hvilket skaber fleksibilitet, og det er godt med de mange ubekendte faktorer
næste år.

6. Meddelelser og evt.
Kirsten orienterer om den nye ministers beslutning om at skrinlægge det nye løfte om en
bedre fordeling af elever på baggrund af etnicitet og socioøkonomiske faktorer. Der er givet
dispensation til, at lokale fordelingsudvalg slev kan beslutte lokale fordelingsmodeller. På
vestegnen giver det dog ikke mening. En lokal model for elevfordeling skulle i givet fald
omfatte alle fordelingsudvalg i hovedstadsområdet.
Gerhard fortæller om Engstrands nye idrætslinjer. Når de skal i gymnasiet om to-tre år vil
det være godt at holde dem i kommunen. Gerhard går videre med emnet.
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