
Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 1. juni 2011 kl. 18.00.
Mødet afholdtes på lærerværelset. 
Referant: Flemming Jensen, vicerektor

Tilstede: Flemming Jensen, formand, Henrik Busch, næstformand, Bo Søby Kristensen, Bo Stampe 
Rasmussen, Christian Rasmussen, Marie Stein, Sofie Gyldsø Petersen, Jørgen Lysemose og Mette 
Thorup Pedersen.

Dagsorden:
0) Mette Thorup Pedersen er ny medarbejderrepræsentant med stemmeret. Hun afløser Gorm 
Tortzen, som har opsagt sin stilling med udgangen af skoleåret. 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt og underskrevet.

1. Udsatte punkter fra bestyrelsesmødet d. 23.03.11
A: Frafaldstal for 2005-2010 – (bilag udleveret på mødet)
Rektor orienterede om, at frafaldstallene er nettotal og sløres af nyoptagne elever især frafaldet i 
1.g, og at der er størst frafald ved overgang fra et skoleår til et andet. Bestyrelsen bemærkede, at der 
i nogle årgange er et stort frafald fra 2. til 3.g - her især årgang 2008 stx. Rektor bemærkede, at hvis 
eleverne skal følges nøjere, skal det være på cpr.numre, og dette må gøres via UU. 
Ellers svinger frafaldet fra 8 til 15,5%.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

B: Regnskabet for legater (bilag udleveret på mødet)
Rektor fremlagde regnskabet for Antiquitas, Mette og Jakob Winters Mindelegat, 
Helsingioranerssamfundet og Den gamle Elevfond. Det er tidligere besluttet at afvikle legaterne fra 
Mette og Jakob Mindelegat, Helsingoranersamfundet og Den gamle Elevfond og overfører midlerne 
til Den nye Elevfond.
Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

3) Status på økonomi perioden fra 1.1. - 31.5. 11 Se bilag 2.
Rektor orienterede om, at budgettet i det store hele holder. Ventilationsrenoveringen fra sommeren 
2010 stadig ikke afsluttet og derfor fremgår afskrivningen herpå ikke af regnskabsstatussen. 
På bestyrelsens opfordring eftersender rektor supplerende budgetkommentarer for 
a:bygningstilskud på poster med afvigelse på mere end 150 % af det budgetterede og 
b: personale- og totalomkostningernes afvigelse på ca. kr. 500.000.
Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

4) Orientering om elevtal og holdoprettelse
Rekor orienterede om, at vi har optaget 249 elever i kommende 1.g. Nordsjælland måtte hjælpe til 
med at løse problemet med alt for mange ansøgere i København Centrum og det medførte, at ca. 50 
nordsjællandske ansøgere til københavnerskoler blev sendt tilbage til Nordsjælland. Rektor omtalte 
desuden, at fordelingen af elever i centrum har haft stor bevågenhed, og der er tilsyneladende 
foretaget en mere gennemsigtig fordeling af eleverne. Resultatet for Helsingør Gymnasium er 249 
ansøgere i 8 klasser, hvilket betyder 31,125 elever i gennemsnit i hver klasse. 
Interessetilkendegivelsen om studieretninger har givet nogle klasser med 30, nogle med 31 og nogle 
med 32 elever.



Vi har hhv. 52 og 53 ansøgere til eng A, samf B, psyk B og eng
A, samf A, mat B, hvorfor disse to studieretninger dubleres. Det
samlede overblik:
2 stk eng A, samf B, psyk B
1 stk eng A, mus A, samf B
2 stk eng A, samf A, mat B
1 stk samf A, mat B, nat geo B
1 stk (blandet) ma A, fy B, ke B/ma A ke B, bi B/gr A, la A
1 stk (blandet) biologi A, idræt B, mat B/ Biotek A, mat A

Rektor udtrykte håb om at flere ønsker naturvidenskab ved det endelige studieretningsvalg i 
december. 
Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der skete en yderligere orientering om studieretninger inden 1. 
december. Bestyrelsen påpegede desuden, at de videregående uddannelsers ”motorvej” til de 
videregående uddannelser, hvor elever med MA, Fy, Ke har næsten adgang til alle uddannelser 
inden for teknik, sundhed og naturvidenskab må kommunikere tydeligt dette til eleverne ifm. 
uddannelsesvejledningen. 
Bestyrelsen udtrykte også forståelse for, at når behovet for supplering på GSK har været i kraftig 
vækst, kan forklaringen være, at det er bedre med et godt gennemsnit, hvorefter man kan supplere – 
Bestyrelsens elevrepræsentanter udtrykte, at det er vigtigt, at der er stole og borde nok til alle elever 
ved første skoledag.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede at får fremsendt en opgørelse over 
ansøgernes afleverende skoler – og desuden at klassekvotientens størrelse tages op til efteråret.

5) Orientering om justeringer af lærerstaben
Rektor orienterede om ændringer i personalet, hvor 3 fastansatte lærere holder op, 3 lærere har fået 
orlov, og 1 årsvikar holder op. Hertil kommer en stigende aktivitet, hvor gymnasiet afgiver 6 3.g
klasser og modtager 8 nye 1.g klasser. Dette tilsammen har skabt behov for yderligere 5 
lærerårsværk – altså i alt ca. 12 årsværk, som skal besættes ente med faste stillinger eller vikariater. 
Der er pt. ansat 4 lærere med pædagogikum og mange års erfaring samt yderligere 6 lærere i såvel 
hele stillinger som deltidsstillinger. Ud over annonceringen i Gymnasieskolen har vi anvendt statens 
e-Rekrutteringssystem, hvilket har gjort ansættelsesprocessen langt mere overskuelig og smidigere.
Der mangler dog stadig at få dækket timer i matematik.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og opfordrede rektor til at samarbejde med KU om evt. 
vikarer herfra.
 
6) Orientering om aftale med Google Education
Rektor orienterede om, at Helsingør Gymnasium med inspiration fra samarbejdet med andre 
partnere i Globale Gymnasier, har besluttet at anvende Google Education som 
undervisningsplatform fremover. Denne ligner den alm. Google – dog uden reklamer. Google stiller 
sin kontorpakke gratis til rådighed og vi vil drage fordel ved, at alt foregår ”i skyen” og synkront. 
En dansk leverandør synkroniserer data fra lectio til google, og alle elever får googleadresse. Det er 
kun offentligt tilgængelige data, der trækkes fra lectio. Eleverne får desuden mulighed for at få 
overført sine data, når de forlade gymnasiet. 
Bestyrelsen bad rektor være opmærksom på, at det kunne være betænkeligt, at Google kunne 
fungere som en monopoliserende faktor – men tog i øvrigt orienteringen til efterretning. 

6) Opfølgning på visionsseminar.



Rektor fremlagde visionsgruppens arbejde fra bestyrelsesseminaret fra d. 9.5.11.

VISION:
HG er gymnasiet, der er til inspiration for andre

- hvor elever involverer sig og begejstres
- hvor lærere udvikler sig og afprøver nye ideer
- hvor ledelsen har udsyn, er inspirerende og understøtter udvikling

HG 2015 Elever:
- merit/kredit for deltagelse i fælles aktiviteter
- løbende evaluering og feedback fra elever til lærere
- eleverne inddrages systematisk i planlægningen af nye undervisningsforløb
- Der er skabt 5 konkrete tiltag for større samarbejde på tværs af fag og årgange
- Eleverne har konkrete rammer for egne projekter; fx 4 dage, 500 kr og et produktkrav 

(podcast/ hjemmeside/ film eller artikel)

HG 2015 lærere og andet personale:
- alle lærere og andet personale er kompetencebeskrevet og har en personlig  

kompetenceudviklingsplan
- alle lærere og andet personale har en personlig sparringspartner ”ude i virkeligheden” og tid 

til at bruge den
- alle lærere og andet personale har besøgt en interessant skole i ind/udland
- der er indført ”didaktiske studiekredse”
- alle lærere er efteruddannet i innovativ undervisning
- Vi har indført ”årets vovehals” – nomineret af og valgt af lærere og andet personale.
-

HG 2015 ledelse:
- ledelsen har igangsat 5 nye, væsentlige tiltag hvert år
- ledelsen har indført ugentlig formidling om medarbejderens inspiration fra sidste uge 

deltagelse i kurser, seminarer, konferencer mv.
- Skolen har en konkret plan for modtagelse af nye kolleger 
- ledelsen har skabt et godt netværk lokalt og globalt
- ledelsen har indført fejlkultur – hvor det er i orden at lave fejl.

Rektor pointerede, at ovenstående blot var uddrag af nogle af de ideer, som blev udfoldet under 
seminaret for bestyrelse, lærere, elever og ledelsesteam. Der mangler prioriteringerne fra de øvrige 
arbejdsgrupper. Alle gruppers prioriteringer indgår i ledelsens drøftelser, der påbegyndes på næste 
ledelsesmøde d. 7. juni, hvor ledelsen vil her forsøge at samle trådene og udarbejde et konkret 
udmøntningsforslag til næste bestyrelsesmøde i september.
Bestyrelsen bemærkede, at ledelsen bør inddrage forhold til omverdenen og søge samarbejde om 
idrætsline og naturvidenskab. Desuden skal de fysiske rammer forbedres primært i idræt.
Bestyrelsen nedsatte desuden en arbejds-/sparringsgruppe bestående af 2 lærere, 2. elever og 2 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. Gruppens opgave er at støtte ledelsen i konkretiseringen af visionen i 
målsætningerne og prioriteringerne for skolen frem til d. 7. september.
Arbejdsgruppen består af:
Flemming Jensen (formand), Christian Madsen, Sofie Gyldsø Petersen, Marie Stein, Mette Thorup 
Petersen, Jørgen Lysemose.
Bestyrelsen ønskede at få de øvrige arbejdsgruppers prioriteringer tilsendt.



7) Drøftelse af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-
2012 -
Bestyrelsen drøftede ideer til resultatlønskontrakten for de kommende år og besluttede, at der tages 
afsæt i arbejdsgruppens prioriteringer ifm. bestyrelsesmøde d. 7. september. Bestyrelsen afventer 
konkretiseringen på mødet den 7. september.
Rektor og vicerektor deltog ikke under dette punkt..

8) Kommende møder:
Onsdag d. 7. september 2011
Onsdag d. 14. december 2011
Onsdag d. 14. marts 2012
Onsdag d. 6. juni 2012

Onsdag d. 5. september 2012
Onsdag d. 12. december 2012
Onsdag d. 13. marts 2013
Onsdag d. 29. maj 2013

9) Information til medarbejderne og evt. andre
Intet til pressen

10) Meddelelser/orientering om aktuelle sager
Meddelelser fra elevrådet
Elevrådet har udpeget medlemmer til arbejdsgruppen, og er tilfredse med den nys gennemførte 
uddannelse af tutorerne og at elevrådets følgeskrivelse til kommende 1.g’elever kom med i skolens 
optagelsesbrev i slutningen af maj. Elevrådet forsøger at følge op på sidste års afslutning på 1. 
skoledag ved en komsammen i Smørhullet.
EG-samarbejdet er tilsyneladende løbet lidt ud i sandet – men det tages op igen i næste skoleår.
Ved næste elevgeneralforsamling vil der kun være en fra hver klasse, hvilket vurderes at give større 
seriøsitet.

Mødet sluttes kl. ca. 20.15.


