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Helsingør Gymnasiums bestyrelse 

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 10. juni 2014, kl. 18.30 – 21.00 

Tilstede: Bo Søby Kristensen, bestyrelsesformand, Henrik Busch, næstformand, Freja Södergran, 

Søren Launbjerg, Anette Nygaard, Alma Tjalve, Mette Thorup Pedersen, Mette Machholm, Anna 

H. Andersen, Pernille Bogø Bach, Kristian Jacobsen, Flemming Jensen. 

Afbud: Kari Jørgensen, Amanda Arntved Rüttzau. 

Referent: Flemming Jensen, vicerektor 

1. Konstituerende bestyrelsesmøde: 

Referatet fra 14. maj 2014 (bilag 1) blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

3. Gensidig præsentation og rundvisning på skolen 

Bestyrelsen præsenterede sig med: 

Bestyrelsesformand Bo Søby Kristensen (udpeget af det forpligtende samarbejde i Nordsjælland), 

Næstformand Henrik Busch, prodekan (udpeget af Københavns Universitet), Freja Sødergran 

(udpeget af Helsingør byråd), Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole (udpeget 

af bestyrelsen), Alma Tjalve (elevrepræsentant), Anette Nygaard og Mette Thorup Pedersen 

(medarbejderrepræsentanter) samt Kristian Jacobsen (rektor) og Flemming Jensen (vicerektor). 

Desuden deltog uddannelseslederne Mette Machholm, Anna H. Andersen og Pernille Bogø Bach. 

Efter en rundtur på skolen gav rektor et kort rids over Helsingør Gymnasiums historie siden 1978, 

da gymnasiet i første omgang blev oprettet som et nødgymnasium, da årets ansøgere oversteg 

kapaciteten på de nærliggende gymnasier med 5 klasser. Netop dette år skiftede det daværende 

Helsingør Gymnasium både placering og navn til Espergærde Gymnasium og hf. Det nuværende 

Helsingør Gymnasium flyttede i løbet af 1979 ind i den nuværende bygningsmasse, som er opført i 

1960’erne, hvilket også bidrager til stedets identitet. Bygningerne er gradvist blevet renoveret især 

efter kommunalreformen 2005 og gymnasieselvejets gennemførelse. Dette har givet mulighed for 

større økonomisk handlefrihed og med denne og økonomisk støtte fra puljer i 

Undervisningsministeriet er store dele af skolens undervisnings- og elevfaciliteter blev renoveret 

blandt andet et nyt ventilationssystem og senest med opførelse af en idrætshal og fire 

undervisningslokaler. Der er således investeret ca. 50 mio kr. i skolens bygninger siden 2005. 

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning. 

4. Bestyrelsesformanden: følgende ideer, som bestyrelsens vil arbejde efter i denne 

bestyrelsesperiode.  
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1. Afslutning og modernisering af skolens undervisnings- og elevfaciliteter. 

2. Faglighed og kvalitet i undervisningen skal indgå i skolens image og hermed tiltrække elever 

3. Skærpelse af den internationale profil, hvor fagligheden også integreres i studierejser og 

ekskursioner.  

4. Elevrådets repræsentanter udgør er en betydningsfuld del af bestyrelsen, og der skal lyttes til 

elevrådet, som formidler af elevernes ønsker og holdninger. 

5. En generobring af nærområdet med fokus på et tættere samarbejde med lokale folkeskoler, og 

det skal arbejdes ud fra konceptet, at Helsingør Gymnasium er byens gymnasium. 

6. Bestyrelsesformanden opfordrede til større synlighed af bestyrelsens arbejde på skolen via 

udsendelse af dagsorden og referater til alle ansatte. 

Rektor orienterede om, at også lærerne har udtrykt ønske om større fokus på faglighed og højere 

kvalitet. Dette kan ske via fokus på kontinuitet i hverdagen, da der er udtrykt bekymring for mange 

afbrud og ændringer af den daglige undervisning. Der arbejdes med at ændre struktur og præcisere 

vilkår for aktiviteter, der bryder kontinuiteten. Bestyrelsen udtrykte desuden ønske om at det 

internationale arbejde fx studierejser får en skærpet faglighed. Rektor vil på opfordring sørge for 

om at den nuværende bestyrelses sammensætning blev opdateret på hjemmesiden. 

En enig bestyrelse gav sin tilslutning til formandens ideer. 

5. Forretningsorden for bestyrelsen (bilag 2) 

Rektor orienterede om forretningsordenen, der ligger meget tæt op ad Undervisningsministeriet 

skabelon. Rektor foreslog en ændring af §2, stk. 4, så også vicerektor bliver medlem af bestyrelsen 

– uden stemmeret. 

Rektor fremlagde desuden en plan for bestyrelsens mødeaktiviteter 4 år frem – som løbende 

revideres. Orienteringen blev taget til efterretning med rektors kommentarer.  

 

6. Status på økonomien (bilag 3) 

Rektor fremlagde status for skolens regnskab og budget og konstaterede, at 

budgetprognosen for 2014 var forbedret med kr. 500.000 pga. ældre medarbejderes fratræden. 

Rektor fortalte desuden at Undervisningsministeriets oprindelige 2%’s besparelser for 2014 er 

annulleret, men at der er de kommende tre år vil blive skåret 2% om året som vil indgå i 

Undervisningsministeriets omstillingspulje. Rektor pointerede, at skolens økonomi er på 

dagsordenen på hvert bestyrelsesmøde, og dog vil det kun være de store afvigelser fra budgettet der 

normalt tages op af bestyrelsen. 

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning og udtrykte tilfredshed med styring af skolens 

økonomi. 

7. Status på byggeriet 

Vicerektor orienterede om, at kapacitetsudvidelsen med 4 undervisningslokaler og en sportshal 

afleveres til bygherre d. 19. november 2014. Byggeriet er gået planmæssigt efter en indledende 

forsinkelse på en måned forårsaget af en særdeles labil jordbund, der nødvendiggjorde supplerende 

pilotering. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til bygningens ibrugtagning. 
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7. Prognose for gymnasiesøgningen (bilag 4) 

Rektor orienterede om, at prognosen for søgningen i fordelingsområdet Nordsjælland ligger stabilt 

ca. 2700 elever i perioden 2013-2023 med et svagt fald på ca 130 elever for hele området, hvilket 

efter rektors vurdering er et meget lille fald. Hertil kommer, at der stadig er en lavere frekvens i 

Helsingør. Bestyrelsesformanden bemærkede, at denne prognose ikke harmonerer med Helsingør 

Kommunes tal, der indikerer et større fald i elevmassen. 

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning. 

 

8. Søgetal, fordeling, oprettelse af klasser mv.  

Rektor orienterede om, at Helsingør Gymnasium i marts fik 200 elever som 1. prioritetsansøgere og 

efterfølgende tildelt 50 elever dels som 2. prioritetsansøgere og dels nogle få henviste. Der oprettes 

9 1.g-klasser. Regionens sekretariat har fordelt elever fra gymnasier med for mange ansøgere efter 

afstandskriteriet, hvilke giver nogle forældreklager til de enkelte gymnasier og regionen, hvor 

klageproceduren først afsluttes pr. 18.6.   

Rektor fortalte desuden, at der afholdes en introaften for kommende 1.g’ere og deres forældre. 

19.06. 

Bestyrelsen bifaldt 1.g introaftens afholdelse og tog i øvrigt orienteringen til efterretning. 

 

9. Orientering om afgang/tilgang af personale.  

Rektor orienterede om, at der er en større udskiftning i lærerstaben end sædvanligt, da 6 lærere går 

på pension 1. august, 2 lærere på pension pr. 1. september, 2 lærere på orlov pr. 1. august og 

yderligere to har fået arbejde i Jylland.  

Følelig er der et 7 ny-og fastansættelser, samt 3, der vender tilbage fra barselsorlov og 1 lærer, der 

afslutter sin phd på Københavns Universitet og vender tilbage til Helsingør Gymnasium. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

10. Datamateriale om skolens resultater og Undervisningsministeriets SIP-projekt 

”Skoleudvikling i praksis” 

Rektor orienterede om Undervisningsministeriets projekt om ”Skoleudvikling i praksis”, hvor 

ministeriet bla. har stillet en database til skolernes rådighed. Der afholdes i løbet af 6 måneder 4 

møder med forskellige temaer, hvor de forskellige uddannelsesinstitutioner arbejder i mindre 

grupper for at kunne kvalificere og diskutere institutionernes data, undervisningskvalitet og 

handlingsplaner. Det fremgår af Helsingør Gymnasiums data, at Helsingør Gymnasium er en 

gennemsnitlig skole på mange områder. Dog er skolens elever især i nogle skriftlige fag – engelsk, 

dansk og matematik - ikke er på niveau med deres socioøkonomiske referencegruppe – de burde 

altså kunne gøre det bedre. Rektor berettede, at denne problemstilling blev diskuteret på en 

pædagogisk dag, hvor der var stor interesse blandt lærere for at ændre på dette forhold ved i større 

udstrækning at fokusere på undervisning og kvaliteten heraf. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og opfordrede til at arbejde videre med denne opgave. 

 

11. HG visions/strategi dag i efteråret 2014. Inddragelse af bestyrelsen 
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Vicerektor orienterede om en strategiproces, der løber i efteråret, hvor temaet netop er kvalitet i 

undervisningen med udgangspunkt i skolens værdier. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 4 

lærere, 4 elever og to ledere. Der bliver indkaldt til styregruppemøde medio august, hvor rammer og 

indhold præciseres. Det forventes, at processen løber over to omgange med mulighed for 

bearbejdelse i mellemfasen. Desuden diskuteres indhold og form på et møde med lærerne 

umiddelbart inden skolestart. Elevrepræsentanten udtrykte et stort ønske om et markant 

fællesskabsskabende dag – og refererede til ”God stil”-dagen.  

Bestyrelsen udtrykte stor interesse at deltage i processen og ville gerne inviteres og give sit besyv 

med. 

 

12. Drøftelse af ledelsens resultatlønskontrakt for det kommende skoleår.  

 (bilag 6 er indeværende skoleårs resultatlønskontrakt). 

Rektor fik bestyrelsens tilladelse til at aftale udmøntningen af dette års resultatlønskontrakt med 

bestyrelsesformanden.  

Rektor varslede desuden, at han vil fremlægge ledelsens oplæg til næste års resultatlønskontrakt på 

næste bestyrelsesmøde efter at indholdet er koordineret og aftalt med bestyrelsesformanden og 

næstformanden. 

13. Studierejser 

Rektor anbefalede at hæve max-grænsen for egenbetaling (ex lommepenge) til studierejser fra 

3500,- til 4000,- kr. Baggrunden er øgede gennemsnitlige rejse-og opholdsudgifter. 

Bestyrelsen vedtog at hæve elevernes egenbetaling til kr. 4000 til studierejser. 

  

15. Meddelelser  

a. Elevrådet 

Elevrådet udtrykte stor tilfredshed med skolerådets oprettelse og fandt arbejdet her meget 

tilfredsstillende. Rektor udtrykte også tilfredshed med skolerådets arbejde og den direkte kontakt 

mellem lærere, elever og ledelse. Der er her fremkommet et ønske fra eleverne om større fokus på 

undervisningsevaluering, hvilket ledelsen vil tage op med lærerne. 

 

b. Pædagogisk råd 

Lærerrepræsentanterne ønskede at dagorden og referat udsendes pr. mail direkte til alle ansatte. Det 

vil ledelsen sørge for sker. 

 

c. Rektor  

Ingen 

 

16. Evt.  

a. Rektor fremlagde bestyrelsens mødeplan for 2014-2018 (bilag 7)  

b. Rektor inviterede bestyrelsen til dimission fredag d. 27. juni kl. 11.00 

c. Næste ordinære møde, d. 10. september. 
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Referatet godkendt på bestyrelsesmøde d. 10. september 2014 

 

 

 

 

Bo Søby Kristensen  Henrik Busch Freja Södergran   

(bestyrelsesformand)  (næstformand) 

 

 

   

Søren Launbjerg,   Alma Tjalve,  Anette Nygaard,  

 

 

 

Mette Thorup Pedersen   Kristian Jacobsen    

   (rektor)  

 


