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Frederiksborg Gymnasium & HF
CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder: 24. marts, 8. juni, 2021
Sted:
Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2020, den 3/12 afholdtes virtuelt bestyrelsesmøde
angående Frederiksborg Gymnasium & HF.
Tilkoblet var bestyrelsen:
Thomas Vang Christensen (TC), David Tokarski (DT), Poul
Kristensen (KR), Boris Eriksen Eidemark (BE), Freja G.
Milling (FM) , Caspar Lange (CL), , Mette Skougaard (MS),
William Viksø-Nielsen (WN), Katherine Richardson (KRi),
Jesper Hasmark (JA)
Afbud: Hanne Frederiksen (HF)
Endvidere var Anders Krogsøe (AK), Dorte Büchmann
(DV)Anders Jensen (AJ), og Vinnie Nørremark (VNK)
tilkoblet.
Dagsorden var følgende:
1. Godkendelse af dagsorden

A1

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 1/10 2020
(bilag A)
Actionpoints: Referatet fra bestyrelsesmøde d. 1/10 2020
efterlod ingen actionpoints. Dog er overførelsen af rektor til ny
cheflønsaftale fortsat i proces – en proces, som tillades god tid
grundet rigelige corona-gøremål – ligesom en orientering om
struktur for afholdelse af fester fortsat er planlagt til
førstkommende fysiske bestyrelsesmøde.

Orienteringspunkt

3. Budget 2020 (bilag B)
Økonomi- og regnskabschef Vinni Nørremark fremlægger
forventningen til resultatet for 2020 på baggrund af
realiseringen pr. 31/10 2020. Det løbende revisionsbesøg
klarlagde bogføringen af projektet med omlægning af musik- og
mediefagslokalerne. Som det er fremgået af de kvartalsvise
opfølgninger, er det økonomiske råderum steget med
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realiseringen. Det øgede råderum har bl.a. muliggjort optimale
materialeindkøb i kølvandet på bygningsomlægningen af de
naturvidenskabelige og kunstneriske fag samt en teknisk
opdatering af festsalen.

Beslutningspunkt

4. Udkast til Budget 2021 (bilag C)
Rektor kommenterer hovedtræk af udkast til budget 2021 –
et udkast, som forventes justeret på baggrund af det endelige
årsresultat for 2020. På indkomstsiden er forventningen til
frafald videreført med samme nedsatte tal som i 2020: 15%
på hf og 5% på stx. Corona-perioden med nedlukning og
begrænsede samlingsmuligheder har affødt øget behov for fælles
pædagogisk sparring og udvikling. Som 2020 viste, er
planlægningen af Grønt anlæg nu i en fase, hvor udgifter til
indledende undersøgelser må påregnes og er derfor videreført som
selvstændig budgetpost. Vedr. bydningsvedligehold og -drift er
2021 endelig blandt de tungere år i skolens 10- årsplan,
samtidig med at vores kopikontrakt er opsagt fra
leverandørside pr 1. dec. 2020.
5. Kapacitetsfastsættelse 2021
Rektor har indmeldt skolens vanlige kapacitet til regionen: 15
stx-klasser og 3 hf-klasser med en teknisk klassekvotient på
30 elever på begge uddannelser. Kapacitetsfastsættelsen i
fordelingsområde Nordsjælland er sket helt uden sværdslag.

Orienteringspunkter (fortsat)

6. Nyt fra eleverne vedr. corona-kompenserende sociale tiltag,
herunder arbejde med livestreaming af diverse arrangementer.
Foruden vores fastholdelse af morgensamlinger (som må
gentages ni gange for at alle elever, kan deltage) har eleverne
taget en rækker initiativer for i så høj grad som muligt at
skabe en oplevelse af elevfællsskab. Elevrepræsentanterne
redegør for gentænkte klubaktiviteter og for det store arbejde
med livestreaming af diverse arrangementer.
7. Strategi 2021-24 (bilag D)
Det aflyste bestyrelsesseminar betyder en mindre forskydning i
tilblivelsen af den nye treårige strategiplan. Rektor redegør kort
for forestillet tidsplan og for ledelsens indledende syn på det
strategiske landskab.
8. Nyt fra skolen: orienteringsaften, brobygning og
karrieretanken i skoleåret 2020/2021 (bilag E)
Grundet Corona-restriktionerne må diverse udadrettede
aktiviteter efter alt at dømme gentænkes. Vicerektor Dorte
Büchmann fremlægger kort skolens planer, som de tager sig ud
på nuværende tidspunkt.
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9. Eventuelt
Afsløring af resultatet fra årets skoleindsamlingsdag.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 24/3 2021
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Actionpoints

Følgende passerede

Bilag

Ad 1: Godkendt
A1

Ad 2: Godkendt. Punkterne vedrørende cheflønskontrakt og
Bilag A
feststruktur videreføres og tages op i det nye år.
Bilag B
Ad 3. VNK fremlagde, hvad der forventes af resultat for
regnskabsår 2020. Gennemgik ændringer og noter, som var
tilkommet siden seneste gennemgang. Posten vedrørende løn
i forbindelse med undervisningens gennemførelse passer
nogenlunde i forhold til seneste budgetopfølgning, dog har
tre vikarnyansættelser givet en lille stigning. Desuden er der i
det oprindelige budget ikke taget højde for nye
kvalifikationstillæg. Det vil der blive fremover.
Undervisningsmiddelkontoen, elevaktivitetskontoen og
efteruddannelse for lærere ligger stadig lavt som følge af
Corona.
AKR pointerede, at der ikke er ændret væsentligt på billedet
de sidste måneder. Generelt har der været tale om, at det
økonomiske råderum er steget i takt med realiseringen,
hvilket bl.a. har muliggjort optimale materialeindkøb til
kunstneriske og naturvidenskabelige fag.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med gennemgangen, og der
var ingen spørgsmål.

Ad 4. VNK lagde ud med at fortælle, at budgettet forventes
Bilag C
justeret, når vi kender det endelige resultatet for 2020.
Derefter blev noterne gennemgået og uddybet.
Lønsammenligningen bagudrettet er lavet, for at man kan se,
om det er realistisk.
I forhold til frafald regnes med samme nedsatte tal som vi
gjorde i 2020.
Efteruddannelsesposten er forhøjet 500.000 kr., da der kan
være et efterslæb, som følge af de ubrugte
efteruddannelsesmidler i indeværende finansår.
I forhold til bygninger er der taget hensyn til 10 årsplanen.
Resultat bliver justeres, når vi kender de endelige tilskudstal,
men pt regner budgettet med et overskud på 2,2 millioner.
AKR: Det grønne anlæg kører som i år med en fordeling
over flere år. Vi har indledt samarbejde med arkitekt om
skitseprojekt, som vi har lagt ind som driftsomkostning.
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Desuden er der usikkerhed om evt. indkøb af nye
kopimaskiner. Her skal vi undersøge, hvad der er mest
hensigtsmæssigt.
Det er også tanken, at efteruddannelse skal være
medvirkende til at indfange et sociale efterslæb, som er skabt
af Coronasituationen.
TC: Det ser godt ud. Og det holder sig inden for den norm,
der er aftalt i bestyrelsen. Det er ikke så meget på det
økonomiske område, at man pt. kan være bekymret, men
snarere vedrørende om man kan opretholde et sundt miljø
under disse omstændigheder.
Bestyrelsen godkendte budgettet, og der udfoldede sig
herefter en kort drøftelse af Coronaudfordringen. AJ
redegjorde kort for nye initiativer på området.
KRi: Vi skal være opmærksom på det har været meget hårdt
for eleverne.
MS: Eleverne spredte glæde på Frederiksborgmuseet i
forbindelse med Hanoiindsamlingen. Tak til dem.
Ad 5 AKR redegjorde for, at han har indmeldt skolens
vanlige kapacitet til regionen: 15 stx-klasser og 3 hf-klasser
med en teknisk klassekvotient på 30 elever på begge
uddannelser. Man regner med, at flere måske vælger STX, da
det ofte betegnes som det ”sikre” valg.
Bestyrelsen tilsluttede sig indmeldingen.
Ad 6 WN indledte med at konstatere, at Corona, selvfølgelig
er en irriterende oplevelse, men pointerede derefter, at
eleverne generelt holder hovedet oppe. Mange frygter at blive
sendt hjem, og bl.a. det gør, at flertallet tager restriktionerne
alvorligt. Desuden er det glædeligt, at der er opstået en masse
nye initiativer. Bl.a. en lang række nye elevklubber.
Elevrådet er desuden begyndt på at afholde streamingevents.
Den første event var en version af TV-konceptet ”Versus”,
og det var en overvældende succes. Mange glæder sig til
næste gang. Der planlægges en ny streamingseance til
juleafslutningen, som mange afventer med spænding.
Elevrådet har i den forbindelse søgt Tuborgfonden om
hjælp, og de har netop fået 20.000 til udstyr, hvilket giver helt
nye muligheder. Sådanne ting giver glæde i dagligdagen.
WN sluttede af med at sende en tak til rektor og lærerne for
at bakke op de nye initiativer.
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Der blev udtrykt stor ros fra bestyrelsen vedrørende
elevernes initiativer.

A2

Ad 7 AKR fremlagde et kort notat (bilag D), der tegner et
Bilag D
helt overordnet billede af det strategiske udgangspunkt, som
ledelsen ser det på nuværende tidspunkt.
AKR: De ting, der evt kommer fra politisk side i nær fremtid,
kan vi ikke planlægge med. Derfor må vi tage udgangspunkt i
den nuværende situation. Demografisk ser det ud til, at det
måske ændrer sig fra 2025. Men det er stadig usikkert, da
byen samtidig er i vækst.
Der har været et møde i PR, hvor man drøftede strategi, hvor
både lærerne og AKR havde givet indspark.
AKR: Vi mener i ledelsen, vi skal fortsætte med et
selvstændigt bæredygtighedspunkt, og måske et punkt om
dannelse.
TC: Det er svært at spå om fremtiden. Måske kan politikere
ikke blive enige, så det er fornuftigt, at vi må tage
udgangspunkt i den nuværende politiske virkelighed. Vi bør
tage den tidligere strategiplan, fremskrive og omskrive den,
da der ikke er brug for drastiske ændringer.
TC og AKR laver udkast på baggrund af den nuværende
strategi. Sender og udveksler ideer undervejs med KRi.
Derefter fremsendes et udkast til bestyrelsen.
KR: Lærerrepræsentanterne synes vi bør være fysisk til stede,
når den endelige strategiplan skal diskuteres og fastlægges.
TC: Der bliver ikke lavet en endelig plan, inden alle –
heriblandt naturligvis ikke mindst lærerrepræsentanterne - har
haft mulighed for at komme med input, og vi har haft en
grundig drøftelse. Det er dog svært at spå om, hvornår vi kan
sidde fysisk sammen. Nu prøver vi som sagt at sammensætte
en retning. Og så drøfter vi det derefter i fællesskab i
bestyrelsen med den som udgangspunkt.
Ad 8 DVB fremlagde, at mange udadrettede aktiviteter er
hæmmet pga. Covid 19. Brobygning i efteråret er aflyst. Og
orienteringsaftenen kan selvfølgelig ikke afholdes som
vanligt. Da det er ikke det samme at læse om, hvad vi kan
tilbyde, har vi valgt at lave en virtuel orienteringsaften, som
vi er i gang med at optage til i et forsøg på at indfange ånden
på skolen også. Uddannelsesledere, VP og KC, står for det,
og vi optager i morgen med både musik, taler og elevindlæg.

Bilag E
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Vi har entreret med professionelle folk, så det bliver et flot
produkt.
Desuden prøver vi også at booste os på de sociale medier, og
VP har en elevbåret SoMe-redaktion, som er meget aktive.
Brobygning i foråret for 8. klasser er heller ikke realistisk at
afholde på normal vis. Så nu arbejder vi med en virtuel
model også i den sammenhæng. Der er pt et samarbejde i
gang med Johannesskolen om et pilotprojekt.
Karrieretanken bliver også virtuel. Eleverne vil skulle sidde i
klasserne og kan vælge sig ind på oplæg. Og alumnedagen
håber vi på at kunne genoplive for 3.g’erne.
TC: Det lyder rigtig godt.
KRi: Ofte er virtuelle gennemgange rigtig givende. Min
erfaring er, at det indimellem kan blive nærmest bedre.
AKR: Gymnasierne i Nordsjælland gør alle stort set det
samme mht. orienteringsaften.
Ad 9 Evt.
AKR: Vi havde for 2. gang vores Hanoiindsamling d.25.11.
Der blev næsten samlet 200.000 ind. Det er vi naturligvis
rigtig stolte af, og der bliver lavet en artikel om det, som
forhåbentlig kommer ud i lokalpressen.
TC rundede af med at ønske god jul og godt nytår til alle.

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

---------------------------------------------------------David Tokarski
---------------------------------------------------------Hanne Frederiksen
---------------------------------------------------------Mette Skougaard
---------------------------------------------------------Poul Kristensen
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---------------------------------------------------------Boris Eriksen Eidemark
---------------------------------------------------------Katherine Richardson
---------------------------------------------------------Caspar Lange
---------------------------------------------------------Jesper Hasmark Andersen
---------------------------------------------------------William Viksø-Nielsen
_______________________________________
Freja G. Milling
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