
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13. juni 2013 kl. 18.00

Tilstede: Flemming Jensen, formand, Henrik Busch, næsteformand, Bo Søby Kristensen, Amanda 
Arnved, Per Bjørn Waagø, Kari Jørgensen, Jørgen Lysemose, Mette Thorup Pedersen, Kristian 
Jacobsen, rektor, Flemming Jensen, vicerektor
Afbud: Christian Madsen.
Referent: Flemming Jensen, vicerektor

Under punkt 3 deltog Keld K. Knudsen fra arkitektfirmaet Dall&Lindhartsen.

Dagsorden

1) Godkendelse og underskrivning af referat fra seneste møde (bilag 1)
Jørgen Lysemose påpegede, at de to medarbejderrepræsentanter ikke var noteret tilstede i referatet 
fra sidste møde. Ellers blev referatet godkendt og underskrevet.
 

2) Ingen punkter til opfølgning fra seneste møde.

3) Dagsordenen godkendtes.

4) Kapacitetsudvidelse (Byggeprojektet)
a. Præsentation af projekt og økonomi
Rektor orienterede kort om det hidtidige forløb i byggeprojektet og udtrykte tilfredshed med at det 
nu forelagte projekt i udbuddet holdt sig inden for den fastsatte beløbsramme på 25 mio. kr. 
Arkitekterne præsenterede projektets tegninger og økonomioverslag – og erkendte, at det var en 
fejl, at det første udkast havde været på 40 mio. kr. Selvom udbudsmaterialet er baseret på 
prisbogspriser kan beløbsrammen ikke nødvendigvis holdes af entreprenørerne. Udbuddet foregår 
som en ”omvendt licitation” med 25 mio. kr. som budgetramme udsendes 5. juli 2013. Der er 
indbudt 4 entreprenører, som afleverer tilbud senest 30. august 2013.
Rektor orienterede desuden om, at der indhentes tilbud om finansiering af byggeriet hos Nykredit.

b. Beslutning om den videre proces.
Rektor foreslog, at bestyrelsen inden indgåelse af en byggekontrakt orienteres enten pr. mail eller på
et bestyrelsesmøde – evt. ekstraordinært.
Bestyrelse udtrykte tilfredshed med orienteringen og opfordrede til at brug af lokale håndværkere 
og opmærksomhed på sociale klausuler hos entreprenørerne. Ligeledes blev ledelsen/byggerådgiver
bedt om at undersøge muligheder / kravene til udsmykning ifm statens kunstfond.

5) Status på økonomien (bilag 2) 
Rektor orienterede om, at OK13 har medført, at overtid og undertid afskaffes, og der er ikke indgået
akkorder eller arbejdstidsaftaler. Derimod skal alle medarbejdere tidsregistrere. Skolen udbetaler alt
overarbejde og dette sammen med en væsentlig lønstigning (gsn. 2,5 %) til lærerne medfører en 
ekstraudgift på 1,3 mio kr. Dette nødvendiggør, at der hentes 0,5 mio. kr. fra bygningsvedligehold-
else for at budgettet balancerer (bilag 2). Hertil kommer, at OK13 muliggør en bedre styring af 
undervisernes tidsforbrug, og det forudskikkes, at der ikke skal udbetales overtid ved næste 
undervisningsårs afslutning.
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I stedet for kollektive arbejdstidsaftaler har ledelsen gennemført individuelle samtaler med samtlige 
undervisere om opgavetildelingen for skoleåret 2013-14.
Udmøntningen af OK13 er sket med udgangspunkt i diskussioner i dialogforum – et udvidet sam-
arbejdsudvalg - hvor samarbejdet er foregået i en åben og konstruktiv atmosfære. Rektor 
pointerede, at det bliver nødvendigt med effektiviseringer, og der skal arbejdes på en anden måde, 
når de varslede 6%’s besparelser frem mod 2016 slår igennem. Rektor bemærkede dog, at 
prognosen for økonomien var lysere, da der i de nærmeste år vil ske en fortsat afvandring af nogle 
af de 25 medarbejdere, der er på aldersreduktion.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at det var vigtigt for økonomien, at 
elevsøgningen blev stabil, og at Helsingør Gymnasium får alle sine ansøgere som primære 
ansøgere.

6. Drøftelse af kantinen
Vicerektor orienterede om, at der i en længere periode været elevkritik af kantinens udbud og 
madens kvalitet og senest på sidste bestyrelsesmøde. Eleverne har gentagende gange forgæves bedt 
om større variation i udbuddet af mad med fx flere former for salat, sundere og mere energiholdig 
mad (ikke fed), der skulle også være mad efter kl. 11.50 samt at ekspeditionen skulle foregå 
hurtigere. Ledelsen har forsøgt at støtte Imane i at efterkomme kritikken dels ved at konsultere en 
professionel rådgiver i kantinedrift og dels ved at opfordre til inspirationsturné i området. I foråret 
har ledelsen holdt møder med Imane, hvor ovenstående krav blev præciseret skriftligt, og der blev 
fastsat en frist pr. september for forbedringer af kantinedriften og elevtilfredsheden. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning – men præciserede, at elevtidsfredsheden med kantinen
skal forbedres.

7. Søgetal fordeling, oprettelse af klasse
a. Rektor orienterede om, at der var 202 primære ansøgere i marts. Efter optagelsesprøverne tilføres 
ca. 40 elever primært fra Espergærde Gymnasium og HF. Disse elever har Helsingør Gymnasium 
som 2. prioritet. Der oprettes 8 1.g klasser, og der kan forventes en overbelægning på 9-10 elever i 
skoleårets begyndelse, hvor de alternativt skulle sendes til Gribskov eller Frederiksværk 
Gymnasium. 

b. Samarbejde med folkeskolerne

Rektor orienterede om, at ledelsen udbygger samarbejdet med Helsingør Skole og Snekkersten 
Skole om elevambassadørbesøg, naturvidenskabsfestival og gymnasieelever som gæstelærer.

c. Rektors invitation til overførte elever

Rektor inviterer de overførte elever og deres forældre til afmystificeringsmøder, så de kan få syn for
sagn.

d. Intern/ekstern kommunikation sociale medier, nyhedsblok mv.
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Der har været inspirationsbesøg hos Bysted og der arbejdes med en nyhedsblog og intern og ekstern
bloginformation, der realiseres i begyndelse af det nye skoleår, bl.a. ved en ny meddelelsesforum 
”Update”. Hensigten er at give såvel elever som forældre større information om skolens liv. 
Desuden vægtes at skolen bliver mere synlig på facebook.

8) Ansættelser mv.
Der afgår 4 fastansatte lærere dels til anden beskæftigelse og dels på pension samt en række 
årsvikarer holder op. Der er desuden foretaget 7 fastansættelser samt 3 årsvikariater dels som 
pædagogikumvikar og dels som barselsvikarer.

9) Ny overenskomst på lærernes område. 
Se under punkt 5. 

10) Meddelelser 
a. Ingen meddelelser fra elevrådet.

b. Ingen meddelelser fra pædagogisk råd

c. Rektor meddelte, at Pernille Bogø Bach er ansat som ny uddannelsesleder pr. 1. maj.

11) Evt. 
Rektor inviterede bestyrelsen til årets dimission fredag d. 28.06, kl. 11.00.

12) Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 11.09.13, kl. 18.00 på lærerværelset.

-------------------------------------------------------
Referatet godkendt d. 11.09.13

Flemming Jensen Henrik Busch Bo Søby Kristensen
formand næstformand

Amanda Arnved, Per Bjørn Waagø Kari Jørgensen

Jørgen Lysemose Mette Thorup Kristian Jacobsen
Pedersen Rektor
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