Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. juni 2018
Kl. 16.15 – 18.15
Tilstede:
fmd. Anders Liltorp, Gerhard Grubb Waaentz, Morten Willas Lund, Rasmus Riishede
Hyllested, økonomichef Louise Hartmann, rektor Kirsten Jensen & vicerektor Tania Sheikh Larsen
(referent)

Afbud: Helle Adelborg, næstfmd. Ulrik Krapper, Christer Rovang Jakobsen

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Gerhard og Rasmus godkender referatet. Dagsordenen er godkendt.
2. Velkommen til vores nye medlem af bestyrelsen, Morten Willas Lund, HR-chef på Hvidovre
og Amager Hospital.

3. Nye klassetal.
Kirsten orienterer om den politiske situation. Anders fortæller, at det er svært at blive enige i
forligskredsen om ny optagelsesbekendtgørelse. Oprindelige budget: fire stx-klasser, en hfklasse og tre gif-klasser. Lige nu har vi nok elever til tre stx-klasser, to hf-klasser og tre gifklasser. HvG er præget af stor budgetusikkerhed pga usikkerhed om elevoptag.

4. Personalesituationen.
Vi bliver reddet af de mange barsler i det kommende skoleår. Rasmus: vi har mange
deltidsansatte på skolen. Det ville være rart at vide, hvor mange ansatte, der er på deltid.
Anders: god idé hvis Kirsten og Christer vender situationen – forventningsafstemning
omkring mødedeltagelse etc.
Rasmus: med de dårlige elevtal in mente, kan vi så forvente afskedigelser efter
sommerferien? Kirsten: ikke efter sommerferien, men vi bliver nødt til at se tiden an ift.
elevtal og optagelsesbekendtgørelse.

5. Budgetopfølgning. (Bilag vedlagt)
Louise orienterer: vi følger budgettet fint. Ministeriet har udbetalt for mange penge, som de
selvfølgelig trækker tilbage. Vi kommer ikke op på den samlede budgetterede elevindtægt,
men vi ved ikke noget endeligt før efter sommerferien.

6. Orientering om strategiarbejde.

Tania orienterer om de overordnede pointer. Vi gemmer det øvrige arbejde med strategien
til bestyrelsesseminaret i september.

7. Bestyrelsesseminar d. 18. sept. 2018 kl. 15:00. Anders satser på, at vi kan få et oplæg ved
formanden for Danske Gymnasier. Vi skal lave en oversigt over, hvor og hvornår
bestyrelsen kan hjælpe.

8. Meddelelser og evt. Herunder:
- Nyt fra elevrådet: det afgående elevråd efterlader et tomrum, men nye kræfter er
begyndt at blomstre. Rasmus efterspørger et netværk med andre gymnasier, der
arbejder for at få et elevråd til at fungere. Vi vil gerne gøre elevrådet mere synligt og
prestigefyldt. Oplagt arena for demokratisk dannelse. Elevrådsseminar i efteråret.
- Planer for studieture 2018-19: vi lægger turene i bestemte uger, så timerne i hverdagen
ikke bliver for tyndt befolket over året. Rasmus: kan man overveje at gøre det
obligatorisk at rejse i 3.g.
- Rasmus: kan vi lave en eller anden form for kommunikation mellem elever (fx
elevrådet) og kommunalbestyrelsen? Demokratisk dannelse og mange interessante
idéer.

Referent: Tania Sheik Larsen

