Helsingør Gymnasiums bestyrelse
Referat fra bestyrelsesmøde 12.12.2013.
Tilstede: Flemming Jensen, bestyrelsesformand, Henrik Busch, næstformand, Kari Jørgensen, Bo
Søby Kristensen, Mette Thorup Pedersen, Christian Madsen, Alma Andersen Tjalve, Jørgen
Lysemose, Kristian Jacobsen, rektor, Flemming Jensen, vicerektor.
Desuden deltog uddannelsesleder Anna Andersen og uddannelsesleder Pernille Bogø Bach.
Afbud: Amanda Rützou Arnved,
Referent: Flemming Jensen, vicerektor.
Mødet afholdtes på Comwell Borupgaard i Snekkersten kl. 16.00 – 18.00 med efterfølgende
middag.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra seneste møde (bilag 1)
Rettelse til punkt fra mødet d. 11.09.13, punkt 8.
Henrik Busch præciserede, at en studieretning med MA, Ke, Fy lettest giver adgang til såvel de
naturvidenskabelige som sundhedsvidenskabelige uddannelser.
Herefter godkendtes referatet, og det blev underskrevet.
Opfølgning på beslutninger fra seneste møde
Bestyrelsesformanden bød velkommen til elevrådsformand Alma Andersen Tjalve og
uddannelsesleder Pernille Bogø Bach.
2.

3. Status på økonomi pr. 31. oktober (bilag 2)

Rektor redegjorde for skolens økonomiske status pr. 31. oktober og prognosen for hele 2013. Der
forventes et overskud på kr. ca. 150.000. Overskuddet har tidligere været vurderet til kr. ca. 1.5 mio
– imidlertid har elevtallet været mindre end budgetteret og som konsekvens af OK 13 udbetaltes alt
lærernes overarbejde pr. 31. juli 2013.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Budget 2014. (bilag 3)

Rektor orienterede om skolens budget for 2014.
Budget 2014 er baseret på fremskrivninger af novembertallene 2013, et optag på 9 1.g-klasser pr.
august 2014 og de udmeldte finanslovssatser pr. 13.12.2013. Således de tidligere varslet 2 %’s
besparelser tilbageført i budgettet, som følge af ministeriets beslutning om at annullere
omstillingspuljen for 2014. De samlede indtægter udgør kr. ca. 58,2 mio og samlede udgifter på kr.
ca. 53,3 mio kr. Hertil kommer afskrivninger på kr. 2.2 mio og finansielle poster kr. ca. 1,9 mio.
Resultatet er ca. kr. 500.000.
Bestyrelsen bemærkede, at de samlede lønomkostninger kun stiger med kr. ca. 90.000, hvorfor der
må forudses en effektivisering af arbejdsindsatsen.
Bestyrelsen tog orientering til efterretning.
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5. Resultatlønskontrakt for ledelsesteamet. (Bilag 4)

Rektor orienterede om at resultatlønskontrakten er blevet underskrevet og at den nu følger skoleåret.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Status på byggeriet v. vicerektor Flemming Jensen

Vicerektor redegjorde for at byggeriet kom næste planmæssigt i gang i uge 41 men er nu ca. en
måned forsinket. Dette skyldtes, at byggerådgivers udbudsmateriale var mangelfuldt og behovet for
funderingspæle undervurderet, hvilket entreprenøren (EK entreprise) opdagede. Entreprenør og
byggerådgiver har i forsinkelsesperioden foretaget en prøvenedramning og efterfølgende lavet nye
beregninger, der forøgede antallet af funderingspæle med ca. 25 % (fra 100 til 127).
Nedramningsprocessen foregår nu og afsluttes inden jul og byggeriet forventes afsluttet i uge 48
2014.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Kalender for skoleåret 2014-15 v uddannelsesleder Anna H Andersen (bilag 5)

Anna Andersen orienterede om kalenderaktiviteter for skoleåret 2014-15, hvor skoleåret begynder
d. 11.08.14 med lærermøder, eleverne møder d. 13.08.2014 og skoleåret slutter med 1. eksamensdag
d. 21.05.2015, sidste eksamensdag d. 24.06.2015 samt dimission d. 26.09.2015. Eksamensperioden
er indskrænket, da antallet af eksaminer nu er 8 mod tidligere 10 eksamensbegivenheder.
Bestyrelen tog orienteringen til efterretning.
8. Meddelelser
a. Elevrådet

Alma Andersen Tjalve orienterede om, at hun var blevet valgt til formand for elevrådet på elevernes
generalforsamling i november. Alma redegjorde for, at elevrådet arbejdede med et visionspapir, hvis
hovedsigte er at genoplive HG-ånden ved at få eleverne engageret i at Helsingør Gymnasium
udvikler sig fagligt og socialt. Eleverne ønsker elevbårne og elevstyrede traditioner fx den nyligt
afholdte dag med korte bukser samt juleudsmykning – desuden arbejder elevrådet med skolens
udsmykning i almindelighed. Elevrådet ønskede også flere studiekredse.
b. Pædagogisk råd

Rektor orienterede om lærerjobswap med lærere fra Fredensborg Skole. Mange lærere er
interesserede, og projektet forventes afviklet i foråret 2014.
c. Rektor

Rektor orienterede om, at ledelsen i det sene efterår har gennemført fokusgruppeinterviews med
1.g-elever om hvorfor de valgte/eller ikke valgte Helsingør Gymnasium pr. august 2013.
Hovedkonklusionen var, at orienteringsaftenen har været meget vigtig mens brochuren næsten ikke
blev omtalt. Desuden fremhævede eleverne, at nuværende og tidligere elevers udsagn også tillægges
værdi, når der skal vælges gymnasium.
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d. Andre
Ingen bemærkninger.
e. PR og markedsføring (sociale medier, annoncer mv). – ved uddannelsesleder Pernille

Bogø Bach
Pernille Bogø Bach orienterede om dette års brochure og fortalte desuden, at skolens orientering
også og især markeres på Facebook med præsentationsvideoer af de forskellige studieretninger og
reklame for orienteringsaftenen. Videoerne er lavet af studieretningernes elevambassadører og
målgruppen er primært 9. – 10. klasses elever og sigter bredere end orienteringsaftenen og
kampagnen varer frem til 1. marts. Der har allerede været mange besøgende. Desuden kører en
videospot i Cinema Centeret.
Der foregår pt. overvejelser i ledelsen om den mest hensigtsmæssige kommunikation i forbindelse
med kommende elever og her nævntes en Facebookkampagne rettet mod forældrene. Bestyrelsen
ytrede, at der bør være en bred vifte af kommunikationsformer, og at det også giver pote at få noget
ikke digitalt i hånden (fx en brochure), når der kommunikeres - sikkert mest i forhold til forældrene.
Desuden opfordredes ledelsen til, at der laves plancher/tegninger med en orientering om
hallbyggeriet.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de mange kommunikationsformer, der tages i brug for at
fortælle den gode historie om Helsingør Gymnasium.
Oprettelse af studieretninger – studieretningsvalget 2011 ved uddannelsesleder Anna H
Andersen
Anna H Andersen orienterede om at følgende studieretninger og klasser oprettes pr. 6. januar:
1a med EN, Sa, Ps og GR, LA
1b med EN, Sa, Me og EN, SA, Ma
1c med EN, MU, Sa
1u med EN, SA, Ma
1v med SA, Ma, Ng
1x med MA, BT, Fy
1y med MA, Fy, Ke / MA, GV, Ke
1z med BI, Ma, Id
Antallet af elever i klasserne varierer fra 25 til 30.
f.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Eventuelt

Ingen bemærkninger.
10. Information til medarbejdere og evt. andre

Ingen bemærkninger.
11) Evt.
Forslag til mødedatoer i foråret;
Onsdag d. 19/3 2014
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Afslutningsmøde og middag for denne bestyrelse, hvis periode udløber med udgangen af april;
Onsdag d. 30/4 2014; møde kl. 17-18.30 – herefter middag.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helsingør, d. 19.03.2014

Godkendelse af referatet fra 12.12.2013

Flemming Jensen

Henrik Busch

Kari Jørgensen

Bo Søby Kristensen

Christian Madsen

Alma Tjalve

Mette Thorup Pedersen

Jørgen Lysemose

Kristian Jacobsen

4

