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1. Godkendelse af referat (bilag 1)
Referatet godkendt.

1) Opfølgning på tidligere beslutninger
• Udbud af studieretninger og valgfag
Oprindeligt varslede rektor, at bestyrelsen skulle tage en elektronisk beslutning efter at pædagogisk 
råd og elevråd var blevet hørt om udbud af studieretninger og valgfag. Da der på bestyrelsesmødet 
imidlertid var enighed om udbuddet af studieretninger og ønsket om at bevare valgfagene 
innovation og latin, så implementerede rektor dette uden at genbehandle sagen elektronisk.
• Elevfonden. Elevfondens bestyrelse består af rektor, 1 bestyrelsesmedlem og 1 administrator. Efter 
aftale er bestyrelsens repræsentant Bo Søby Kristensen. 
Opfølgningerne blev taget til efterretning.

3) Status på økonomi 2009 og 2. behandling af budget 2010
På mødet fremlagde rektor en foreløbig resultatopgørelse for 2009, der udviste et foreløbigt 
overskud på 2,553 mio. kr. pr. 31/10. (Bilag 2) 
Bestyrelsens ønsker og udmeldinger er indarbejdet i budgettet, som revisor har gennemgået og 
godkendt. Budgettet er vedlagt som bilag. (bilag 3)
Rektor fremhævede følgende indsatsområder:
i. Investeringer i elevmiljøer og lærerværelse på hhv. 1,5 og 0,5 mio kr. er indarbejdet.
ii. Undervisningsmiddelkontoen fra 600.000 til 700.000 kr. og afsat yderligere 250.000 kr. til 
”programmidler” inden for IT, innovation, klima (hver 50.000kr) og biotek (100.000 kr.)
iii. Skolen har afsat 50.000 kr. til medarbejdertrivsel – en ”fond” som kan give tilskud til 
medarbejderinitierede projekter
iv. Der er budgetteret med øgede personaleudgifter indenfor undervisning og administration som 
følge af elevtilgangen
v. Det budgetterede overskud på 2 mio kr. for 2010 vil sammen med overskuddet fra 2009 bidrage 
til skolens egenkapital.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed rektors prioriteringer og så desuden gerne, at overskuddet blev så 
stort som muligt, dog under hensyntagen til udgifter til nødvendige fornyelser.
Herefter blev rektors orientering taget til efterretning.

4) Elevmiljøer, elevkantine og lærerværelse. 
Elevrådet nedsatte – på rektors opfordring - i efteråret en arbejdsgruppe med 2 elever fra hver 
årgang. Gruppen opstillede i samarbejde med rektor funktionskrav til elevmiljøer og elevernes 
kantine. Tirsdag d. 1. december præsenterede 5 forskellige leverandører deres bud på løsninger, 



hvorefter arbejdsgruppen og rektor arbejdede videre med en enkelt leverandør. Resultatet af 
arbejdet blev præsenteret på mødet. Efterfølgende og med en tilsvarende proces med inddragelse af 
pædagogisk råds formandskab vil der blive arbejdet med en renovering af lærerværelset, som 
ønskes afsluttet inden næste skoleårs begyndelse. Bestyrelsen vil blive orienteret herom. 
De gamle møbler fra elevmiljøer og kantiner transporteres til Rumænien i foråret.
Elevrepræsentanterne udtrykte stor tilfredshed med såvel processen som ned resultatet af arbejdet 
med elevmiljøerne og kantinerne. 
Bestyrelsen udtrykte ligeledes tilfreds med såvel proces om resultat.

5) Godkendelse af ferieplan 2010-2011 (bilag 4)
Rektor foreslog at Operation Dagsværksdagen i november i fremtiden bliver en skoledag, hvor 
elever, der ikke deltager, får en opgave, der skal afleveres inden kl. 14.00.
Ferieplanen godkendtes.

6) Status på arbejdsmiljøsagen / arbejdstilsynet
Rektor orienterede om Arbejdstilsynets påbud, hvoraf de fleste ligger indenfor UBSTs 
(Universitets- og bygningsstyrelsen) ansvarsområdet, således:
1: påbud om ventilation i alle klasserum, 2: punktsug og forbedret kemikaliedepot i kemi og 2: 
regulering af akustikken i de to idrætssale. 
Gymnasiet arbejder selv med påbuddet om arbejdspladsbrugsanvisninger og 
leverandørbrugsanvisninger i kemi og er klar med dette 1. januar 2010. Desuden er der i december 
bortskaffet farlige kemikalier ved Vestforbrændings foranstaltning fra skolens kemikaliebeholdning.
I forbindelse med Frederiksborg Amtsavis’ dækning af denne sag og påstande om, at eleverne havde 
indåndet farlige dampe, lavede rektor en modhistorie om de nye elevmiljøer i bl.a. Helsingør 
Dagblad. Rektors reaktion baserede sig på en vurdering af, at det ville være vanskeligt at få pressen 
til at formidle, at disse påbud var et udbredt problem på mange af landets gymnasier. Desuden ville 
det være vanskeligt at forklare offentligheden historien om, at Helsingør Gymnasium som amtsligt 
Gymnasium i lejede bygninger ikke var tilstrækkeligt renoveret. Umiddelbart inden amternes 
nedlæggelse var der endog stillet en ny bygning i udsigt. Overgangen til statseje har imidlertid lagt 
denne ide død – og desuden har den statslige overtagelse endnu ikke kastet meget af sig.
Rektor orienterede om, at påbuddene bliver afhjulpet via UBST med tilknyttet rådgivende ingeniør, 
Terkel Pedersen, samt udpegede miljørådgiver. 
Ventilationsprojektet, der koster ca. 10 -12 mio kr. har fået udsættelse til 1. september 2010 – med 
påbegyndelse allerede primo juni. Dette giver lokalebehov i eksamensperioden, hvilket søges 
dækket eksternt hos naboskoler.
Påbuddet om reduktion af efterklangstiden i idrætssalene sker via lydisolering af loftet.
Rektor var tilfreds med, at der var ekstern byggeledelse på processen, men udtrykte bekymring om, 
at det kunne være vanskeligt få gennemført flere arbejder samtidigt og hvorvidt tidsrammerne 
kunne overholdes.
Rektor orienterede desuden om, at varmesystemet er ved at blive gennemchecket, og at dette 
efterfølgende kalibreres med det nye ventilationssystem.

Rektors orientering blev taget til efterretning.

7) Status på bygningsoverdragelse
I forbindelse med gymnasiernes overgang til selveje har Undervisningsministeriet har bedt FIH-
bank om få oplyst en købspris på Helsingør Gymnasiums bygninger. Se vedlagte bilag. Heraf 



fremgår efter Undervisningsministeriets vurdering, at udgifterne til udbedring af påbuddene samt 
den årlige leje vil overstige Helsingør Gymnasiums mulighed for at betale lejen, så derfor ønsker 
Undervisningsministeriet at købe bygninger af FIH – med videresalg til Helsingør Gymnasium for 
øje.
Dette har Undervisningsministeriet orienteret Helsingør kommune om – men ikke Helsingør 
Gymnasium? På foranledning af rektor blev Helsingør Gymnasium efterfølgende inviteret til møde 
om sagen i UVM d. 10/12, hvor rektor og bestyrelsesformanden deltog. (bilag 5, 5a, 5b, 5c)
Af mødet fremgik, at Undervisningsministeriet ønskede, at Helsingør Gymnasium overtog 
lejekontakten umiddelbart, og at der ydedes et tilskud til ”for dyr husleje” i 3 år.
Overtagelsesprocessen kompliceres af, at der er følgende fire interessenter på banen:
FIH, Helsingør kommune, Undervisningsministeriet og Helsingør Gymnasium.
Rektor pointerede, at det var vigtigt at sikre, at udgifter til udbedring af påbuddene bl.a. 
ventilationen blev modregnet ved overtagelse af bygningerne. 
Bestyrelsesformanden udtalte, at de juridiske forpligtelser i kontrakten mellem FIH samt Helsingør 
kommunes og Helsingør Gymnasiums forkøbsret bliver vurderet af kommunens jurister.
Bestyrelsen bad rektor meddele Undervisningsministeriet, at lejekontrakten kunne overtages straks 
men med forbehold for etableringstilskuddets størrelse, udgifterne til opfyldelse af påbuddene og 
vedligeholdelsesefterslæb.
Bestyrelsen ønskede desuden yderligere information om overtagelse af bygningerne samt de 
økonomiske konsekvenser heraf.

8) Status på administrativt fællesskab vedr. bygningsdrift
Rektor orienterede om, at den oprindelige lejestatus ikke gav Helsingør Gymnasium mulighed for at 
indtræde i et administrativt bygningsfællesskab med de øvrige gymnasier i det tidligere 
Frederiksborg Amt. Det var nu ændret ved, at Helsingør Gymnasium sandsynligvis på kort sigt selv 
overtager lejekontrakten og på længere sigt køber bygningerne. Det var dog uklart, hvornår 
Helsingør Gymnasium ville indtræde i det administrative fællesskab, da lejekontrakten endnu ikke 
var overgivet til skolen, trods varsel herom fra Undervisningsministeriet
Bestyrelsen tilslutter sig, at Helsingør Gymnasium på baggrund af Undervisningsministeriets 
købstilbud indgår i driftsfællesskabet.

9) (gen)udnævnelse af bestyrelse pr. 1. maj 2010 – en orientering.
• Der skal udpeges 9 bestyrelsesmedlemmer:
• 1 medlem med grundskoleerfaring som udpeges af skolelederne i Helsingør Kommune
• 1 medlem med erfaring fra den videregående uddannelsessektor, der udpeges af rektorkollegiet
• 1 medlem der (efter aftale mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner) udpeges af Helsingør 
Kommune
• 2 medlemmer der udpeges ved selvsupplering – heraf mindst 1 med erfaring fra erhvervslivet
• 2 lærere, heraf 1 med stemmeret
• 2 elever, heraf 1 (som er mindst 18 år) med stemmeret.
• Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder
• (Vedtægten vedlægges som bilag 6)
Rektor udtalte, at Helsingør Gymnasium vil etablere processen ved udpegningen af medlemmer og 
orienterede desuden om at statens regler om ligestilling mellem kønnene også gælder for denne 
bestyrelse.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.



10) Meddelelser fra elevrådet
Eleverne orienterede om, at elevgenerelforsamlingen afholdes i begyndelse af det nye år og desuden 
udtrykte elevrepræsentanterne stor tilfredshed med processen omkring elevmiljøer.

11) Bestyrelsesmøder i 2010 (se bilag 7)
Rektor orienterede om, at der er 5 bestyrelsesmøder næste år og at den nye bestyrelse konstituerer 
sig på et kort møde i maj.

12) Beslutning om hvilke punkter der skal videregives til medarbejdere og/eller andre.
Alle oplysninger kan offentliggøres

13) Evt.
Bestyrelsesmødet blev indledt i det nye mobile videnscenter – en ombygget HT- bus. Bussen er 
indkøbt sammen med Skolen ved Rønnebær Allé, og er udstyret med pc’ere og arbejdsborde. Det er 
hensigten, at bussen skal anvendes af begge institutioner til ekskursioner til områder, hvor elever og 
lærere kan foretage observationer og målinger i naturen for straks herefter at bearbejde dem i 
bussen.


