Hvidovre Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. december 2017
Kl. 16.15 – 18.15
Tilstede: fmd. Helle Adelborg, Gerhard Grubb Waaentz, Lone Ahm Hansen, Anders Liltorp,
Christer Rovang Jacobsen, Umema Imtiaz Ahmed, Rasmus Rishede Hyllested, økonomichef
Louise Hartmann, rektor Kirsten Jensen, vicerektor Tania Sheikh Larsen (referent)

Afbud: Ulrik Krapper
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Dagsorden godkendes, dog udskydes pkt. fire til næste møde, og referatet godkendes med
en enkelt rettelse fra Christer.
2. Kapacitet 2018-19.
Vi har indmeldt en kapacitet på seks 1g-klasser, tre 1.HF-klasser og tre GIF-klasser.
Kapacitetsfastsættelsen skal godkendes af bestyrelsen.
(Budgettet er dog lavet ud fra en konservativ, forsigtig forventning om fire 1g-klasser, en
1.HF-klasse og tre GIF-klasser. Forklaring følger.)
Kirsten orienterer. Vi budgetterer forsigtigt, men vi indmelder lidt mere optimistisk.
Indmeldelsen godkendes.

3. Estimeret årsresultat for 2017 samt budget 2018, med kommentarer. (bilag vedlagt).
Louise orienterer. Det forventede resultat for 2017 ser per 1/12-17 bedre ud end ved
sommerferien. Taxameterreduktionen er som forventet omkring en million, men regnskabet
balancerer på grund af især engangsbidraget på GIF-administration på næsten 600.000 kr.,
samt lave driftsudgifter på bygningen med en besparelse på næsten 300.000 kr. Samlet set
forventer vi at ende med et nul-regnskab med lidt usikkerhed til hver side. Anders og Helle
udtrykker glæde over resultatet og roser skolen for agtpågivenhed. Louise gennemgår
budgettet for 2018. Med det fortsatte omprioriteringsbidrag beskæres taxameteret endnu
engang. Budgettet er lavet på baggrund af et meget forsigtig skøn over forventede elevtal.
Vi regner med en årlig indtægt på 259.000 for GIF-administration. Desuden reducerer vi
udgiften til rengøring med ca. 450.000 kr. efter et nyt udbud. Christer påpeger, at hvis
budgettet for 2018 holder, så bør det ikke være nødvendigt at reducere yderligere i
personalet. Louise svarer, at budgettet for 2018 rammes af skoleåret 2018/19 og dermed af
den yderligere besparelse i 2019. Det kan betyde, at budgettet ikke holder, men de
forventede elevtal er som sagt meget forsigtige. Det er altså et budget i balance uden plads
til store udsving, men vi holder løbende øje med lærertimer og elevtal. Budgettet
godkendes.
Anders spørger til konkurrencen med VUC på HF. Der er bred enighed om, at vi skal satse
på HF og vise, at vi kan tilbyde en kvalitets-HF i et godt og trygt ungdomsmiljø. Gerhard

foreslår, at vi deltager i møder for udskolingslærere og orienterer om HF. Anders påpeger,
at det er vigtigt, at vi fokuserer på den professionsrettede del af HF, som vil interessere
mange elever. Christer foreslår, at vi kan slå på praktikdelen og lave praktikaftaler med fx
Hvidovre Hospital.

4. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsesvalg og konstituering af bestyrelse er hver fjerde år og samme år som
kommunalvalg. Ingen af de eksterne bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Punktet udskydes til næste møde.

5. Nyt fra elevrådet.
Umema orienterer. Elevrådets tre udvalg har arrangeret flere forskellige aktiviteter, fx
demonstration mod nedskæringer, kommunalvalgsdebat og gyserfilmfremvisning, og de var
alle velbesøgt. Elevrådet er stolte over deres egen præstation, men frygter at der ikke er
arvtagere, når flere af medlemmerne dimitterer til sommer. Rasmus påpeger, at
problematikken skyldes, at vi ikke har en valgproces, fordi vi har valgt at lade elevrådet
bestå af elever, der har lyst. Umema nævner, at elevrådet gerne vil have støtte fra lærerne
og hjælp til mere legitimitet blandt eleverne. Umema nævner, at science-eleverne savner
en 3.g-rejse, som modsvarer sprogrejserne. Rasmus foreslår, at vi tager skolens
rejsepolitik op mere generelt, fordi samfundsfag oplever samme problematik. Gerhard
foreslår, at bestyrelsen får et overblik over skolens rejsemål, så vi kan lave en strategi på
næste møde. Det tilslutter resten af bestyrelsen sig. Umema orienterer om, at der bliver
valgt en ny bestyrelse i elevrådet primo marts, så derfor kommer Umema sammen med en
ny repræsentant.

6. Meddelelser og evt.
Herunder: tilbagemelding fra møde med Morten Thorning på TAW/The Animation
Workshop, Viborg. (Om 3-årigt HF i samarbejde mellem Viborg Gymnasium & HF og TAW).
Kirsten orienterer om samarbejdet mellem Viborg Gymnasium & HF og TAW om treårigt
HF. Punktet tages op igen på næste møde.
Louise påpeger, at bestyrelsen skal skrive under på tro og love, hvordan reformens nye
efteruddannelsesmidler anvendes. Det gør vi efter nytår. Desuden skal bestyrelsen
registreres som ejere af skolen.
Kirsten orienterer om et forslag til fordeling af tosprogede elever, som oplæg til samråd
med Inger Støjberg og Merete Risager. I den forbindelse mødes en gruppe rektorer med
Matthias Tesfaye og Annette Lind for at klæde dem på til samrådet. Anders påpeger, at
man ikke kan sætte lighedstegn mellem etnicitet og utilpassede elever. Christer siger, at
det er i alles interesse at finde en løsning, hvor elever ikke segregerer sig, og desuden er
der desværre en tendens til, at etnisk danske elever fravælger skoler med en stor andel af
tosprogede elever, og det rammer både integration og skolens pengepung.
Næste møde er d. 21. marts 2018

