Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium onsdag den 02. december 2015 kl.
16.30
Til stede: Lars Pallesen (Formand), Søren Hein Christiansen (SC), Philippe Lo Egelund (PE), Rune
Grue (RG), Christine Dal (CD), Mette Mathiasson (Me), Maja Aasted (MA), Mark Lucas Livemore
(ML) og Jannik Johansen (Rektor)
Afbud: Pernille Fabricius (PF),
Referent: Emil Kousgaard
	
  
	
  

Dagsorden
1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 2. september 2015 se bilag
Godkendt
2.   Regnskabsforventning 2015 se bilag
Formanden bemærker, at han er blevet forudinformeret af Rektor om, at regnskabet i sin endelige
form vil udvise et lille plus.
Rektor bekræfter, at der på trods af et udfordrende regnskabsår vil være et lille plus når året er
opgjort.
3.   Budget 2016 til orientering. Se bilag.
Rektor forklarer kort forudsætningerne for budgetoverslaget 2016-2019. Et årligt
omprioriteringsbidrag på 2% samt en yderligere 2% besparelse i 2017 (finansiering af EUDreform). Bestyrelsen noterer at budget 2016-19 skaber udfordringer for at komme i plus. Den store
besparelse kommer i 2017, men for at forberede besparelsen skal initiativerne implementeres
allerede i august 2016.
Bestyrelsen tager budget 2016-19 til efterretning.
Bestyrelsen beder Rektor om at udsende revideret budget 2016 til bestyrelsen til godkendelse
sammen med referatet.
4.   Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2015 (til underskrift).
Punktet udsættes til næste møde.
5.   Medarbejdertrivselsundersøgelse. Oplæg ved rektor
Rektor redegør kort for undersøgelsen og fremhæver følgende:
Rektor nuancerer enkelte punkter og fortæller at der vil blive arbejdet videre med de nævnte
punkter.
•   Generelt trives lærerne på skolen
•   Loyaliteten blandt lærerne til skolen er høj
•   Anerkendelse lærerne i mellem rates ikke så højt.
•   Nogle lærere ytrer, at de ikke får tilstrækkelig anerkendelse fra ledelsen.

6.   Personalepolitik for FG. Se bilag
Rektor fortæller, at personalepolitikken har været til høring i diverse udvalg og foreligger nu i sin
endelige form. Bestyrelsen konfirmerer personalepolitikken.
7.   Studieretninger 2016/17 . Vi ændrer fra 2016 kun ved en retning: En A Sa B Me B
ændres til EN A SA A, Me B hvor også indgår Ma B. Mundtligt oplæg ved rektor
Rektor fortæller om baggrunden for den ændrede studieretningsstruktur.
Rektor beklager den generelle udvikling, der præger sprogfagene, men det er ude af FG’s hænder at
vende denne udvikling.
8.   Kapacitet 2016/17. Mundtligt oplæg ved rektor
I 2016 afgiver FG 9 3. G klasser og som udgangspunkt beslutter bestyrelsen, at der skal optages 8
klasser i 2016 således kapaciteten igen kommer ned på 24 klasser. Dog vil bestyrelsen være parat til
at overveje at opskrive kapaciteten til 9 1.g klasser såfremt, der måtte være et pres fra
Fordelingsudvalget eller andre tungtvejende argumenter.
9.   Rektorberetning. Se bilag
Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.
10.  Meddelelser.
Forslag til mødedatoer for 2016: Onsdag d. 30. Marts kl. 16.30 (er efterfølgende ændret), tirsdag
den 31. Maj kl. 16.30, onsdag den 7. september kl. 16.30 samt tirsdag den 6. December kl. 16.30.	
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