Referat af bestyrelsesmøde d.21/9 2016. Hvidovre Gymnasium & HF.
Tilstede: Helle Adelborg, Ulrik Krapper, Marianne Fabrin, Anders Liltorp, Rasmus Riishede Hyllested, Christer
Rovang Jacobsen, Tania Sheik Larsen, Louise Hartmann, Kirsten Jensen.
Afbud: Gerhard Grubb Waaents, Annie Bacher Christensen.
Fraværende: Malte Sauerland-Paulsen.

Ad 1: dagsorden og referat
Dagsorden og referat godkendes.
Ad 2: budgetopfølgning ved Louise
Vi holder omkostninger rigtig fint. Mht indtægtssiden, så havde vi mere end 28 elever i gnst. i 1g på første
tælledag. Det er første gang, vi oplever det, og det er positivt med mere end fyldte klasser. Til gengæld er
klassekvotienten i 2.HF og især 3g for lav. Der er mere end dobbelt så mange elever i de seks 1g-klasser
tilsammen, som der er i de fire 3g-klasser tilsammen. Ud over de udmeldte besparelser med finanslov 2016
kom der midt i året en yderligere dispositionsbegrænsning på 190.000 kr. Vi må derfor forvente at afslutte
året med et underskud.
Formanden, Helle fremfører, at det er problematisk at udmelde en dispositionsbegrænsning midt i et
regnskabsår. Kirsten undersøger, hvad danske Gymnasier gør ift. dispositionsbegrænsningen og de
udmeldte besparelser.
Ud over det usædvanlige i at have fyldte 1g-klasser ved første elevtælling orienterer Kirsten om, at vi også
oplever noget andet usædvanligt, nemlig en strøm af elever som efter skoleårets start er mødt op og har
søgt om optagelse eller overflytning fra andre gymnasier. På spørgsmål om, hvorvidt vi evt. kunne have
oprettet en ekstra klasse, er svaret, at det ville forudsætte kendskab til, hvor mange nye ansøgere der
dukker op inden skoleårets start, og det kendskab har vi ikke haft. Nu optager vi nogle af de nye ansøgere,
og andre får at vide, at vi ikke har plads, men de er velkomne til at kontakte os igen efter afslutning af
grundforløbet.
Formanden Helle konkluderer, at vi med glæde kan konstatere, at strategien vi har lagt i bestyrelsen for år
tilbage, øjensynligt begynder at virke.

Kirsten meddeler, at vi i øvrigt har sparet ¾ stilling i ledelsen, fordi begge uddannelseslederne også
underviser.
Kirsten orienterer om nødvendigt reparationsarbejde på bygningen. Der er tale om omkostninger på under
100.000, og normalt ville Kirsten ikke tage det op i bestyrelsen, men pga den stramme økonomi bliver det
vendt i bestyrelsen, som bakker op om det nødvendige reparationsarbejde.
Ad 3: Finanslovsforslag 2017
Louise orienterer. Harmonisering af erhvervsskoler og stx gør sammen med omprioriteringsbidraget 2017
til et hårdt år. Reformudspillet lægger op til en senere tælledag (første elevtælling på 60. skoledag i stedet
for som nu på 20. skoledag) og lavere taxameter. Tilsammen betyder det et forventet fald i indtægt på ca.
1,5 mio. Kirsten meddeler, at der vil blive foretaget de nødvendige besparelser på drift.
Ad 4: Årets PWC Benchmark ved Louise
Louise gennemgår konklusionerne på årets benchmark fra PwC. Vi bliver sammenlignet med gymnasier af
ca. samme størrelse som os.
Vi ser på resultaterne pr. årselev:


Vi har lavere indtægt og lavere årsresultat end sammenlignelige gymnasier. Det fremgår ikke
hvorfor, men en sandsynlig årsag til den lavere indtægt kan være, at en del gymnasier af samme
størrelse som os får udkantstaxameter.



Vi ligger markant under gnst. mht udgifter til bygning, finansielle omkostninger, ledelse,
administration og øvrige udgifter.



Vi ligger markant over gnst. mht udgifter til undervisning/lærerløn.
Vi har et tydeligt lavere antal elever i gnst. pr. årsværk end det gennemsnitlige for sammenlignelige
gymnasier.
Dvs vi har for mange årsværk ift elevtallet – eller omvendt, vi har for få elever i klasserne i gnst.
Her ligger vores helt store udfordring. Heldigvis er der en opadgående tendens.

Ad 5: Orientering om samarbejde med Hvidovre Kunstråd ved Kirsten
Processen er i gang. Kunstrådet har fundet en landskabsarkitekt samt en kunstner, som begge har erfaring
med tilsvarende projekter. Kirsten har afholdt møde med kunstner og landskabsarkitekt samt en fra
Hvidovre Kunstråd. Kunstner og landskabsarkitekt havde på forhånd orienteret sig grundigt i vores
udearealer, bortset fra boldbanen.

Vi står foran tre faser:
1. Landskabsarkitekt og kunstner laver et oplæg til workshops. Møde med Kirsten og en fra
Kunstrådet inden efterårsferien, hvor oplægget gennemgås. To workshops á et par timers varighed
i november med deltagelse af interesserede interne og eksterne parter.
2. På baggrund af oplæg samt workshops udarbejder landskabsarkitekt og kunstner en plan for
renovering af udearealerne.
3. Fondsansøgning udarbejdes og sendes afsted til finansiering af projektet.
Fase 2 skal vi forvente selv at skulle finansiere. Samlet pris fra landskabsarkitekt og kunstner: 150.000 kr.
Christer indvender, at det er mange penge i en stram økonomi. Vi kan dog ikke sætte al udvikling på stand
by, og hjælp til bl.a. fondsansøgning til et stort projekt som renovering af udearealer takker vi ja til, når
muligheden byder sig.
Ad 6: Optagelse af lån
Vi har tidligere hjemtaget et lånetilbud på 3 mio. kr. fra Nykredit. Ledelsen og Louise anbefaler, at vi nu
kontakter Nykredit og hjemtager lånet. Pengene skal bruges som en likviditetsmæssig sikkerhed; de skal
ikke bruges på drift.
Louise minder om, at vi har en lav belåningsgrad på vores bygning, også relativt sammenlignet med andre
tilsvarende gymnasier. Siden overtagelsen af bygningen har vi brugt 10 mio. kr. af vores driftslikviditet på
renovering og forbedring af bygningen. Da vi i 2010 overtog bygningen, kunne vi have belånt op til 27 mio.
kr., men vi valgte dengang kun at låne 20 mio. kr.
Ad 7: Afrapportering af resultatlønskontrakt og vedtagelse af ny resultatlønskontrakt.
Kirsten meddeler, at det desværre ikke er lykkes at øge antallet af primæransøgere i foråret til stx, men det
vil fortsæt være et fokuspunkt i den nye resultatlønskontrakt. Desuden er implementeringen af den nye
reform et nyt punkt. Rasmus gør opmærksom på, at punktet omkring eksterne samarbejder måske ikke så
specifikt skal henvise til Talenter på Tværs, men i stedet formuleres bredere. Kirsten kan fortælle, at
specificeringen af lokale samarbejdsprojekter ikke binder nogen til, at det netop er disse projekter, der skal
gennemføres. Det kan være relevant at revidere og ændre undervejs, uafhængigt af hvad der står i
resultatlønskontrakten.
Ad 8: Nyt fra elevrådet

Rasmus fortæller, at elevrådet har konstitueret sig som bestyrelse og planlægger valg til december. De
siddende medlemmer er meget engagerede, og 10 nye medlemmer er kommet til. Eleverne er dygtigere og
mere engagerede, end Rasmus har været vant til de nærmest forudgående år. Ulrik bemærker, at det er en
indikator på, at skolens elever er stærkere end tidligere.
Ad 9: Meddelelser og evt.
Evt.
Rasmus rejser spørgsmålet om vores økonomiske prioriteringer. Lærerne har ikke haft gode muligheder for
tildeling af lokalløn de seneste år, og det er vigtigt for fortsat at kunne tiltrække nye, dygtige lærere.
Christer tilføjer, at der også vil blive brug for ressourcer til efteruddannelse i den nye reform. Formanden
Helle gør opmærksom på, at det spørgsmål er på kanten af, hvad der hører hjemme i bestyrelsen, men lad
bestyrelsen få en oversigt over udvikling i lokalløn på HvG på næste bestyrelsesmøde, så vi kan tale om det
på et mere informeret grundlag. Helle tilføjer, at HvG jo er kendt for et dygtigt og stabilt lærerkollegium, og
vi skal se på, hvordan vi kan sikre, at det fortsætter. Kirsten tilføjer, at guldet her på stedet er lærerne. Det
er ledelsens holdning, og det ved lærerne, men vi kan vanskeligt bruge de penge, vi ikke har. Louise tilføjer,
at ledelsen måske skal se på, at lidt færre årsværk kan give plads til bedre behandling og lidt større lokal
udmøntning af lokalløn.
Meddelelser
Kirsten fortæller, at studievejlederne har afholdt introsamtaler, og budskabet er positivt – eleverne er glade
for at gå her, og mange giver udtryk for, at de ikke vil skifte til deres førstevalg, selv om de bliver det
tilbudt.
Kirsten meddeler, vi søger dispensation mhp. oprettelse af studieretning med mediefag på b- eller a-niveau.
Kirsten orienterer om, at vi støtter Langkær Gymnasium, og hun har brugt en del tid på at tale med
journalister og pointere, at Langkær jo blot reagerer på en situation, hvis årsag ligger et helt andet sted.
Undervisningsminister Ellen Thrane Nørby har på baggrund af historien handlet hurtigt og meldt ud, at
etnisk fordeling af elever skal indgå som et parameter i næste optagelsesbekendtgørelse. Nu afventer vi
hvordan. Christer gør opmærksom på, at det er vigtigt, at sagen ikke kun kommer til at handle om etnicitet,
men snarere om sociale faktorer og uddannelsesparathed. Det er reelt den sociale polarisering, der er et
stigende problem på gymnasierne, men det er den etniske side af det, der er den synlige. Helle genkender
samme problematik fra folkeskoleområdet.

Kirsten meddeler, at der er flere samarbejdsprojekter i gang med lokale folkeskoler. Vores elever skal
undervise elever fra Langhøjskolen, og Naturvidenskabsfestivalen står for døren.
Marianne meddeler, at hun går på pension og takker for det gode samarbejde. Hun indstiller til Hvidovre
Hospitals ledelse, at en anden træder i hendes sted. Kirsten og bestyrelsen takker Marianne for hendes
store indsats gennem alle årene, hvor hun har været med.
Kirsten hilsen fra Annie Bacher Christensen, 2.HF og meddeler, at Annie desværre må udtræde af
bestyrelsen. Vi sørger for at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem fra HF.

Referent: Tania Sheik Larsen.

