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Frederiksborg Gymnasium & HF
CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder: Heldagsseminar d.15.11 på
Fredensborg Store Kro, næste ordinære møde 7.12. kl. 16.00
Sted:
Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2021, den 25.10.2021 afholdtes virtuelt bestyrelsesmøde
angående Frederiksborg Gymnasium & HF.
Tilstede var bestyrelsen:
Thomas Vang Christensen (TC), David Tokarski (DT), Poul
Kristensen (KR), Boris Eriksen Eidemark (BE), Caspar
Lange (CL), Mette Skougaard (MS), Jesper Hasmark (JA),
Naja Rose Fihl (NF), Katherine Richardson (KRi).
Afbud: Hanne Frederiksen (HF), Julius Blaunfeldt (JB),
Casper Lange (CL)
Endvidere var Anders Krogsøe (AKR), Dorte Büchmann
(DV)Anders Jensen (AJ), Jørgen Kloch (JK), Kyung
Christensen (KC) og Vinnie Nørremark (VNK) tilstede.
Dagsorden for mødet var:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 8.
juni 2021 (jf. bilag A)
Actionpoints: Der er ingen overførte actionpoints.

Orienteringspunkter

A1

3. Budgetopfølgning 31. august 2021 (jf. bilag B)
Økonomi- og regnskabschef Vinni Nørremark fremlægger
realisering år til dato og budgetmæssige konsekvenser for den
resterende del af finansåret 2021.
4. Procedure for afholdelse af fester og caféarrangementer på Frederiksborg Gymnasium og
HF
Elevkoordinator Jørgen Kloch præsenterer rammerne for
skolens fest- og caféaftener. Efter den lange periode med corona
er det heldigvis igen muligt at samle skolens elever til alskens
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sociale skolesammentømrende arrangementer, hvorfor det er
oplagt at tilgodese et ad flere omgange udskudt bestyrelsesønske
om indblik.
5. HF-uddannelsen – en generel status
Uddannelsesleder Kyung Christensen introducerer aktuelle
uddannelsestal og skoleindsatser på hf-området. På
bestyrelsesmødet i marts 2019 behandlede vi et ministerielt
opmærksomhedspunkt vedr. hf-elevernes overgang til
videregående uddannelse. Som statussen bl.a. vil vise, var der
dengang heldigvis tale om et enkeltstående tilfælde.
6. STX-uddannelsen – 1g’ernes studieretningsvalg
2021
Vicerektor Dorte Büchmann fremlægger det samlede resultat af
1g’ernes studieretningsvalg. Fristen for at vælge var tirsdag d.
12. oktober og overordnet set fordelte ønskerne sig som vanligt
på de faglige hovedområder. Inden for de enkelte hovedområder
var der dog alligevel opmærksomhedsskabende forskydninger.
7. Bygninger og renovering udendørsfaciliteter
Rektor gør kort status på henholdsvis det grønne anlæg og
planer om renovering af skolens sportsplads. Projektbeskrivelse
og tegninger af skolens ønskede omstillingsværksted er sendt til
kommunen med henblik på at opnå byggetilladelse. I forhold
til renovering af skolens sportsplads udgør særligt skolens
løbebane et problem. Tidligere byggeprojekter har desuden
ødelagt drænanlægget under plænen. På baggrund af dialog med
skolens idrætsfaggruppe og arkitekt Poul Qvist Hansen fra
Casa Arkitekter forventes en samlet renoveringsplan fremlagt
til godkendelse i bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 7. december
2021.
8. Nyt fra ministeriet
Rektor fremlægger aktuelle politiske initiativer. Foruden den
nye elevfordelingsaftale med efterfølgende forhandling af
taxameterstrukturen, stilles der pt krav om: a) Løbende
fraværsindberetning (jf. ny bekendtgørelse), b) Formulering af
strategi for finansiel risikostyring, c) Etablering af
whistleblowerordning og 4) Udarbejdelse af 5-årigt budget.
Forslag til opfyldelse af punkt b og c forventes fremlagt til
godkendelse i bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 7. december
2021.
9. Bestyrelsens strategiseminar d. 15/11 2021 – en
kort opvarmning
Formand og rektor introducerer kort programskitsen for
bestyrelsens strategiseminar. Seminaret afholdes på Fredensborg
Store Kro, hvor der afsluttes med fælles spisning.
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10. Evt.
Mødeplan for det kommende skoleår
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Actionpoints

Følgende passerede

Bilag

Ad.1: Godkendt.
Ad.2: Godkendt.

Bilag A

Ad.3: VNK fremlagde budgetopfølgningen med fokus på
realisering år til dato og budgetmæssige konsekvenser for den Bilag B
resterende del af finansåret 2021.
VNK: Differencen mellem de første budget for 2021, som
blev lavet i 2020, og det sidste nye er på ca. 4.4 millioner. De
primære årsager til denne difference skyldes de nye
tilskudstakser (som først blev vedtaget primo 2021) og et
lavere frafald end budgetteret. Den tilskudsberegning, vi
havde til rådighed i 2020, kunne ikke forberede på de reelle
tal. Desuden gav OK21 forliget mindre lønstigninger end
forventet, og Coronasituationen resulterede i manglende
censurudgifter og færre udgifter til efteruddannelse.
På den baggrund indikeres pt et resultat på ca. 6.6 million.
Dog ender vi sandsynligvis på ca. 5.6 million idet
omkostningerne ved låneomlægningen fortsat ikke er
bogført.
TV: På strategiseminar vil vi også se på en økonomisk
gennemgang, og bl.a. på hvordan renovering kan komme til
at påvirke budgettet for 2022. År 2020 og 2021 har været
særlige år, hvor det har været svært at overskue de
økonomiske konsekvenser af Corona. Men vi står i en
situation, hvor vi godt kan tillade os at se flere omkostninger
gennemført og evt. med sigte mod at gå i nul eller mod et
underskud.
AK: Vi er lidt ærgerlige over differencen i tilskudsdelen, men
vores revisor, Carsten Nielsen, har forsikret os om, at vi ikke
har haft forudsætninger for at kunnet forudse det de reelle
takster. Og så bør man huske på, at 13 elever svarer til en
million i den forbindelse. Så et frafald – eller et mindre
frafald end forventet – får hurtigt store økonomiske
konsekvenser.
I den forbindelse bør det nævnes, at vi har haft større frafald
i 2.g end forventet på denne side af sommerferien, og vi er
pga. coronasituationen varsomme med at fylde op. Derved
får vi en lavere årgangsfrekvens end normalt, hvilket vil slå
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igennem næste år. Desuden arbejder Dorte på at oprette
mindre sproghold og vi har planlagt med ca. 1,5 årsværk
mere i til undervisning i år, som bl.a. er brugt til øget
rejseaktivitet. Disse årsværk planlægger vi at videreføre
hvormed lærer/elevratioen altså vil mindskes.
JA: Medarbejdersiden ønsker, at lærer/elev ratioen nedsættes,
uden at der kommer ekstra opgaver. Der er en stigende
tendens til, at lærere går på nedsat tid, hvilket kan være pga.
voksende arbejdspres. Det bør være et mål at investere i
forberedelsestid.
KRi: Afskriv ikke Corona endnu. Jeg tror det er klogt at have
penge på kistepungen.
KR: Umiddelbart ser det dog ud til, at Corona har gjort det
billigere at drive skole i 2021.
TV: Budgetlægningen er lavet så præcist som muligt. Og det
er gjort fint, og det er godt, at vi kan redegøre præcist for
hvorfor differencen er opstået.
TV afrundede med at bede lærere og elever om at forberede
et oplæg til strategiseminaret om, hvad de mener, bestyrelsen
skal prioritere. Budgettet blev taget til efterretning.
Ad.4: AKR: Punktet er videreført fra før Corona.
JK: Skolen er glade for at vi igen kan tilbyde sociale
aktiviteter og eleverne er dybt taknemmelige for, at der kan
være sociale arrangementer.
Normalt er der omkring 600 elever til de store
arrangementer, men ved enkelte er der lidt over 1000. Vi
afholder fester i så trygge rammer som muligt, og vi forsøger
at opdrage eleverne i en hyggelig festkultur, hvortil der
knytter sig bestemte procedurer. Disse procedurer med
dørmænd, visitation, stikprøvekontrol og samarbejde med
politiet blev gennemgået.
Der afholdes ca. 1-2 arrangementer pr måned, inkl. mindre
cafearrangementer på hverdage med hyggeligt og roligt
indhold.
DT spurgte ind til konsekvenserne, hvis der opdages elever,
der er påvirket af narkotika.
JK: Man bliver ikke pr automatik udelukket, men man indgår
i et tæt forløb med JK, og der tages kontakt til forældrene.
AK: Studie- og ordensregler giver mulighed for at smide
direkte ud.
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JK: Den helt store majoritet af elever vil undgå al form for
narkotika på skolen. Og vi har bestemt ikke et stort problem
med det pt.
NF bemærkede, at den seneste store fest set fra elevside var
fantastisk, men hun havde hørt om eksempler på seksuelle
krænkelser. NF: Dørmændene gjorde det rigtig godt, det er
nok mere et kulturelt problem blandt eleverne.
JK: Vi forsøger at gøre alt for at dette undgås. Vi har bl.a.
lavet konceptet om til visse fester.
DVB: Studievejlederne kommer normalt rundt og orienterer
om krænkelser, men Corona gjorde at 2.g årgangen ikke har
været igennem dette.

Ad.5: Kyung præsenterede HF uddannelsen og gennemgik
tal vedrørende frafald og videregående uddannelse. Frafald
ligger på ca. 13% fra år til år, hvilket svarer til ca. 11 elever.
I skoleåret 2016/17 var der kun 35%, der var startet på en
videregående uddannelse. Det var heldigvis en enlig svale.
HF-udvalget har fokus på frafald og trivsel. Programmet og
indsatsområderne for HF blev gennemgået.
TC: Er der stor aldersspredning og giver det udfordringer?
KC: Nej, de fleste elever kommer direkte fra 9. og 10. klasse.
KRi: Vi ser en stressstigning på universitetet? Ses det også
her.
KC: Det ses ikke så meget stressproblemer på HF. Men der
er andre udfordringer i en ofte meget uhomogen elevgruppe.
DT: Er det stadig et mål at størstedelen vælger en
videregående uddannelse?
KC: Ja, for de giver udtryk for at det er det, som de gerne vil,
når de går her. Så det er det, selvom det selvfølgelig aldrig er
spildt at tage en ungdomsuddannelse.
Ad.6: DVB udleverede oversigt over de oprettede
studieretninger og præsenterede processen omkring
studieretningsvalg.
Generelt er det stadig svært at tiltrække til de sproglige
studieretninger. Der er oprettet 1 studieretning med sprog. 6
samfundsfaglige studieretninger. 2 med musik. 6 med
naturvidenskab. Indenfor de naturvidenskabelige retninger er
det særligt Nat5, der er meget populær.
Der er enkelte elever, der ikke får deres 1. prioritet, og vi har
pt. 414 elever i alt, hvilket er under 28 i gennemsnit. Vi
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regner med at være tilbage på 420, når elevsekretæren får
fyldt op fra ventelisten.
Ad.7: AKR: Omstillingsværkstedet ligger til godkendelse i
kommunen. Der kan desværre gå op til 90 dage, inden de
tager det op. Derved kan vi ikke gøre mere nu. Arkitekten er
klar til at svare på spørgsmål, så snart der er nyt.
Desuden har vi en arkitekt til at kigge på en evt. renovering
af det udendørs idrætsanlæg. Vi kan ikke længere fylde
slagger på løbebanen, og dræningen af græsplænen er ødelagt
og virker ikke ordentligt. Arkitekten ser derfor på en samlet
renovering af området med en hybridbane. Der er kommet
nogle attraktive muligheder, som ikke forurener.
Idrætsfaggruppen er kommet med ønsker omkring
indretning og der skulle gerne lægge et forslag klar til
renovering senest i december.
TC: Dejligt, hvis vi allerede har noget vi kan se på til
seminaret. Og alle miljøhensyn er relevante.

A1

A2

Ad.8: AKR: Man må sige at trangen til at kontrollere stiger
lidt. Der er ny bekendtgørelse om fravær, som inkluderer
mere godskrivning samt løbende indberetning af fravær. Der
er pt. dialog mellem STUK og Lectio, så det forhåbentligt
kan laves pr. automatik.
Desuden skal der foreligge en Strategi for risikostyring. VNK
og AKR udarbejder den på baggrund af den eksisterende
finansielle strategi og bruger den nyligt udarbejdede skabelon.
Derefter fremlægges det for bestyrelsen.
Desuden skal der være en whistleblower ordning. Tilbud
indhentes. Der bliver obligatorisk for ansatte og et valg for
elever. AKR tror umiddelbart, vi skal have begge dele.
NF spurgte ind til, om det bliver anonymt.
AKR: Det ved vi ikke endnu.
TC: Der bliver generelt mindre handlerum og
bevægelsesfrihed med alle disse kontrolmekanismer.
Ad.9: Strategiseminarafholdes 15.11.2021 på Fredensborg
Store Kro. Programmet er ved at blive stykket sammen. Der
skal gerne være oplæg fra både elever, lærere, ledelse og evt.
fra bestyrelsesmedlemmer. Gode bud til eksterne
oplægsholdere modtages gerne. Program udsendes inden
seminaret.
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Ad.10: Evt: Afrundingsvis blev Coronasituationen diskuteret,
bl.a. hvordan man evt kan opfordre de sidste elever til at lade
sig vaccinere.

---------------------------------------------------Thomas Vang Christensen

---------------------------------------------------------David Tokarski
---------------------------------------------------------Hanne Frederiksen
---------------------------------------------------------Mette Skougaard
---------------------------------------------------------Poul Kristensen
---------------------------------------------------------Boris Eriksen Eidemark
---------------------------------------------------------Katherine Richardson
---------------------------------------------------------Caspar Lange
---------------------------------------------------------Jesper Hasmark Andersen
---------------------------------------------------------Julius Blaunfeldt
_______________________________________
Naja Rose Fihl
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