Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2018
Kl. 16.15 – 18.15
Tilstede: fmd. Helle Adelborg, næstfmd. Ulrik Krapper, Gerhard Grubb Waaentz, Lone Ahm
Hansen, Anders Liltorp, Christer Rovang Jakobsen, Rasmus Rishede Hyllested, Umema Imtiaz
Ahmed. Sekretær: rektor Kirsten Jensen. Referent: vicerektor Tania Sheikh Larsen
Økonomichef Louise Hartmann deltager; Lars Hillebrand deltager under pkt. 5.
Tonje Magnussen (HF); Asta Vera Hornbæk (STX).

Afbud:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Rasmus vil gerne tilføje et punkt om studieture. Referat og dagsorden godkendes.

2. Konstituering af bestyrelsen.
Helle orienterer om bestyrelseskonstitueringen. Helle vil gerne blive i bestyrelsen, men ikke
som formand. Anders vælges enstemmigt som formand, og Ulrik fortsætter som
næstformand.
3. Orientering om søgetal.
Regeringens såkaldte ghettoudspil med fokus på etnisk elevfordeling på gymnasierne.
Der er 69 STX-ansøgere og 40 optagne på HF; GIF ligner søgetallet fra 2016. Kirsten
orienterer: der er en landsdækkende tendens til, at etnisk-danske elever fravælger
gymnasier med over 30% tosprogede elever, og det er helt tydeligt i år. Vi arbejder på at få
løftet problemet op på politisk niveau, sammen med andre gymnasier i samme situation.
Der er fokus på området, jf. regeringens fokus på parallelsamfund. Helle: der er helt sikkert
politisk fokus på området, men det er svært at vide, hvor hurtigt der arbejdes. På landsplan
er søgningen til STX gået lidt ned. På vestegnen har Rødovre Gymnasium næsten tre
klasser for meget i forhold til deres kapacitet, og der er ca. 500 ansøgere for meget i
centrum. Anders: vi skal sørge for at styrke vores fokus på HF, evt. gennem praktiktilbud og
vores studiemiljø. Gerne tæt samarbejde med Professionshøjskolen København. Umema:
mange elever ville gerne i praktik på professionshøjskolerne. Rasmus: vi uddanner flere til
professionshøjskoler end til universitetet, så et samarbejde ville være gavnligt. Anders
spørger til mediefagsklassen. Kirsten fortæller, at der er en klasse, men desværre en del
frafald. Rasmus supplerer, at der er en del i klassen, som ikke vidste ret meget om faget,
da de valgte det. Ulrik foreslår, at der skrues op for praktikken og ned for teorien på første
år; det taler han med Mimi om. Christer foreslår, at vi prøver at appellere til potentielle
elever, der generelt er interesserede i det kreative. Gerhard spørger ind til årsagen bag
frafaldet, og det følger vi op på.

4. Orientering om brug af efteruddannelsesmidler efter gymnasiereform 2017.
Louise orienterer: vi har modtaget og brugt 92.000 kr. på efteruddannelse i forbindelse med
gymnasiereformen. Vi forventer at få et beløb igen til næste år.

5. Årsrapport 2017 samt revisionsprotokollat
Lars orienterer: revisionen har ingen forbehold ift. regnskabet. Der er øget politisk interesse
for området, og det betyder noget for de indberetninger, som skal gennemføres. Som noget
nyt er der skærpede krav fra Rigsrevisionen i forhold til de punkter, som revisor skal holde
øje med. Kirsten kommenterer på ledelsesberetningen: vi er udfordrede på både
beliggenhed og elevsammensætning, og det er problematisk for økonomien, men vi har
dygtige lærere og en positiv løfteevne. Lars påpeger, at indtægtssiden er faldet, dels pga.
et faldende elevtal, dels pga. 2%-besparelsen, men skolen har formået at tilpasse
omkostningerne, og derfor kommer vi ud med et overskud. Der er en fornuftig likviditet.
Egenkapitalen er fortsat lidt lav, men den stiger langsomt. Gennemførelsesprocenten er lidt
lavere på STX men lidt højere på HF i forhold til landsgennemsnittet.
Revisionsprotokollatet: alt ser fint ud. Louise: vi har søgt og fået midler fra
Kompetencesekretariatet til at komme godt i gang med arbejdet omkring
Persondataforordningen. Lars roser for en god økonomistyring. Vi ligger lidt lavt i forhold til
lærer/elev-ratioen, men det giver fint mening på grund af elevernes baggrund og frafaldet.

6. Meddelelser og evt. Herunder:
- Nyt fra elevrådet: Umema orienterer: der er arbejdet meget på overdragelsen til nye
elevrådsmedlemmer. Der er to nye medlemmer fra 1.g. Rasmus: elevrådet konstituerer
sig efter ferien. Vi planlægger at lægge OD-udvalget ind under elevrådet.
-

Besøg hos TAW i Viborg. Orientering om deres model for 3-årigt HF.
Kirsten orienterer: TAW’s finansieringsmodel giver ikke mening for os – det må være en
underskudsforretning.

Studieture
Kirsten orienterer: principper: alle elever skal have mulighed for at komme af sted i 2.g og 3.g; og
rejserne skal ikke spredes over hele året. Det betyder, at vi arrangerer A-niveauturene fra år til år.
Gerhard foreslår, at vi tager det op som punkt ved næste møde – det vedtages.
Ulrik: medieklassen har nu fået tilknyttet en mentor, nemlig xxx. Det er med til at skabe en kultur,
men måske skal det starte allerede i 1.g.
Anders: det var spændende at læse om turen til Hayesville – det ville være oplagt at få det i
Hvidovre Avis.
Umema takker for tiden i bestyrelsen, og bestyrelsen takker for hendes store engagement.

Næste møde er d. 13. juni kl. 16:15.
Referent: Tania Sheik Larsen

