Helsingør Gymnasiums bestyrelse

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 19-21.30
Til stede: Flemming Jensen, formand, Henrik Busch, næstformand, Bo Søby Kristensen, Bo Stampe
Rasmussen, Per Bjørn Waage, 2c, Sofie Gyldsøe Petersen, 3a, Mette Thorup Pedersen, Jørgen
Lysemose, Kristian Jacobsen, rektor, Flemming Jensen, vicerektor.
Desuden deltog Maria Stein, 3b, Anna Andersen, pædagogisk leder og Ole Carsten Pedersen,
pædagogisk leder.
Afbud: Christian Madsen.
Bo Søby Kristensen forlod mødet kl. 21.00, Henrik Busch kl. 21.15.
Referent: Flemming Jensen, vicerektor
1) Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde (se vedhæftede)
2) Beslutning om udbud af studieretninger i skoleåret 2012-13.
Rektor fremlagde via en opsummering af diskussionerne fra pædagogisk råd suppleret af
tilstedeværende lærerrepræsentanter.
Studieretningerne med SA, Ma, Ng og EN, Sa, Ps forbliver uændret i forhold til udbuddet 2010/11
– mens der udbydes en ny studieretning: MU, MA, Sa, et supplement/en papegøje til den
nuværende EN, MU, Sa. Desuden foreslås studieretningen med geovidenskab udbudt.
Elevrepræsentanterne forslog, at studieretningen EN, Sa, Ps forbliver uændret – men pointerede
samtidigt, at de kommende elever bliver yderligere orienteret om de manglende valgmuligheder i
3.g, og at der ikke gives mulighed for valgfag (her blandt andet Ma) på denne studieretning.
Eleverne udtrykte desuden ønske om en studieretning med Me (mediefag på B-niveau).
Bestyrelsen ønskede, at der lægges vægt på fagenes tværfaglige sammenhænge i de enkelte
studieretninger. Desuden skal der være en balance mellem skolens økonomi og elevernes ønsker til
studieretningernes sammensætninger/udbud. Bestyrelsen påpegede, at adgangsvejene til de
videregående uddannelser lettes med matematik, fysik og kemi på et relevant niveau.
Bestyrelsen vedtog følgende udbud af studieretninger for skoleåret 2012-13.
1. Matematik A, Fysik B, Kemi B (uændret)
2. Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B (Ny)
3. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B (uændret)
4. Biologi A, Idræt B, Matematik B (uændret)
5. Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi B, (uændret)
6. Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B (uændret)
7. Engelsk A, Samfundsfag B, psykologi B (uændret)
8. Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag B (Ny)
9. Engelsk A, Musik A, Samfundsfag B (Uændret)
10. Matematik A, Musik A, Samfundsfag B (Ny)
11. Engelsk A, Spansk A, Samfundsfag B (+fortsættersprog B) (ny)
12. Græsk A, Latin A (uændret)
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Oprindeligt vedtog bestyrelsen en ny studieretning: Samfundsfag A, Engelsk A, Mediefag B – under
den forudsætning, at ledelsen undersøgte om studieretningens sammensætning var i
overensstemmelse med reglerne. Efterfølgende har det vist sig, at dette ikke er tilfældet, da en
studieretning med Samfundsfag A kræver Matematik B i studieretningen. Det blev da pr. mail
besluttet i stedet at udbyde Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag B.
3) Fra vision til handling
Bestyrelsesformand, Flemming Jensen, fremlagde sin sammenfatning af visionsseminaret i maj i et
visions- og strategipapir samt udkast til handlingsplan. Flemming Jensen udtrykte bestyrelsens
ønske om, at budgetdrøftelserne fastholder sit udgangspunkt i visions- og strategipapir og den
proces, der har ligget til grund. Handlingsplanen skal konkretiseres i et mål- og tidsplan, der bør
underkastes en årlig revision og sætte rammerne for konkrete handlinger og aktiviteter. Rektors
resultatløn foreslås knyttet til realiseringen af skolens handlingsplan. Flemming Jensen tilbød
bestyrelsen at arbejde videre med mål og indsatser, så formuleringerne strammes op så samme
karakter og grundtone præger mål og indsatser.
Bestyrelsen finder det vigtigt at ideerne konkretiseres og implementeres, og at ledelsen, lærere,
elever skal arbejde i samme retning. Bestyrelsesmedlemmer finder det væsentligt, at
grundværdierne fastholdes, og at Helsingør Gymnasium stadigt er ”Et godt stede at blive klog på”
da denne udtrykker en grundholdning - mens sentensen ”At Helsingør gymnasium skal være til
inspiration for andre” kan forekomme mere udadvendt.
Bestyrelsen anbefalede, at formanden gennemskriver mål og indsatser til næste bestyrelsesmøde.
4) Budget 2012-13-14-15
Uddannelsesleder Ole Carsten Pedersen præsenterede en "intelligent" budgetmodel for perioden
2011 - 2015. Modellen er også blevet præsenteret for det samlede elevråd. Modellen er opbygget
således, at når der ændres på forskellige forudsætninger og parametre fremgår det straks, hvordan
det påvirker den samlede økonomi. Rektor lovede at sende den økonomiske model til bestyrelsen.
Her blev gennemgået flere scenarier blandt andet: optagelse af 7 eller 8 klasser, en klassekvotient på
28 eller 30 elever, et halveret frafald, sammenhæng mellem lærerårsværk og antal elever. Modellen
afslørede, at det afgørende parameter for indtægterne er antallet af elever og for udgifterne antallet
af lærerårsværk, mens lånoptagning påvirkede driften relativt lidt, da afskrivningerne løber over 3050 år og afdragene går på driften.
Af modellen fremgik desuden, at bygningsmæssige investeringer på kr. ca. 15 mio stadig giver et
økonomisk råderum. Bestyrelsen pointerede, at skolens overskud bør investeres til bedste for
eleverne - uden at den økonomiske ansvarlighed sættes overstyr. Med dette som udgangspunkt og
givne forudsætninger diskuterede bestyrelsen kommende bygningsinvesteringer - en sportshal,
- større klasselokaler
- nye toiletfaciliteter til eleverne i hovedbygningen, 
- forbedrede kantineforhold for eleverne
- etablering af lærerarbejdspladser, færdiggørelse af renoveringen af lærerværelset (køkken og
toiletforhold)
- forbedring af undervisningsfaciliteter til musik
- investering i solcelleanlæg
- energibesparelser
- .
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Bestyrelsen fandt det vigtigt, at de bygningsmæssige ændringer gavner elevernes og lærernes
arbejdsvilkår mest muligt og udtrykte enighed om, at en udvidelse af klasselokalerne prioriteres
højest, da det er her elever og lærere opholder sig mest. Dette dog uden at behovet for en idrætshal
underkendes. Desuden påpeges, at skolens fællesfaciliteter er under pres fra de flere elever.
Rektor oplyste, at ledelsen i samarbejde med EKJ og Dall-Lindhartsen vil udarbejde en masterplan
for bygningsændringer med beløbsoverslag på de forskellige investeringer: Efterfølgende og inden
næste bestyrelsesmøde er finansieringen heraf undersøgt hos Nykredit, så bestyrelsen får mulighed
for at se investeringernes såvel kortsigtede som langsigtede virkninger.
Bestyrelsen besluttede:
at ledelsen udarbejder en masterplan for de kommende års bygningsmæssige ændringer og
investeringer,
at udvidelsen af klasselokalerne prioriteres højest
at bede ledelsen undersøge muligheder for at låne lokaler på Skolen ved Rønnebær Allé
at prioriteringer/finansiering indarbejdes i det budget, som behandles og vedtages på mødet d. 14.
december.
4) Fastsættelse af kapacitet for optag 2012.
Bestyrelsen vedtog, at kapaciteten for 2012 er 8 klasser og en klassekvotient på 30. Kapaciteten er
hermed ændret i forhold til sidste møde.
5) Meddelelser
Elevrådet har afholdt generalforsamling og her valgt Per Bjørn Waagø til elevrådsformand og
bestyrelsesmedlem. Det blev på mødet aftalt, at elevrådet får eget budget og vilkårene herfor aftales
med ledelsen. Elevrådet vil i sit arbejde blandt andet tage afsæt i bestyrelsesseminarets visionspapir,
hvor nye møbler i C-fløjens klasselokaler, kantinen, spanske trappe, omtænkning af skolegården.
Elevrådet vil synliggøre sit arbejde via informationsudvalget og forskellige medieplatforme så som
skoleblokken, facebook, hjemmesiden.
Rektor orienterede om processen ifm ”Gymnasiet tænkt forfra”, som har fået en positiv modtagelse
i Regionsrådet, hvor projektet vil søge midler. Det er hensigten, at projektet begynder i næste
skoleår og lægger op til at innovationsprojektets arbejds- og undervisningsmetoder afprøves i en
anden og mere fleksibel struktur end en klasse - en lærer - en lektion - et klasseværelse.
Der lægges pt. et nyt tag på C-fløjens studiecenter, da en konstruktionsfejl har givet råd og svamp i
tagkonstruktionen. Da dette først er opdaget efter 5-årsgarantiens udløb, koster det skolen kr. ca.
270.000.
Ombygning af laboratorierne foregår planmæssigt og påregnes afsluttet inden jul.
Helsingør Gymnasium deltager i projektet: Globale Gymnasier, hvor der arbejdes på at etablere
skolekontakter i Libanon (besøg i november), Mexico og Peru. Ledelsen arbejder på at synliggøre
projektet på skolen og ønsker, at der skabes partnerskaber på hver studieretning, og at kontakten
sker via internettet.
Helsingør Gymnasium har samarbejdet med NOTKA for at skabe en ny festkultur via kunstneriske
aktiviteter. Imidlertid er ledelsen pt. mest stemt for at projektet afsluttes før tid pga. uenighed
mellem eleverne/ledelse og NOTKA, hvilket efter vores vurdering baserer sig på manglende
ligeværdig kommunikation.
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5) evt.
Elevrepræsentanterne orienterede om et vandbesparelsesprojekt på drengetoiletterne, og rektor
henviste dem til at kontakte pedellen og ledelsen om det videre forløb.
Onsdag 14. december kl. 16. middag kl. 19.

Godkendelse af referat, d. 16.12.11

Flemming Jensen, formand,

Henrik Busch, næstformand,

Bo Søby Kristensen,

Bo Stampe Rasmussen,

Per Bjørn Waage, 2c,

Sofie Gyldsøe Petersen, 3a,

Mette Thorup Pedersen

Jørgen Lysemose

Kristian Jacobsen, rektor,
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