
Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium onsdag den 03. 
februar 2016 kl. 16.30 
 
Til stede: Lars Pallesen (Formand), Søren Hein Christiansen (SC), , Rune Grue (RG), Pernille 
Fabricius (PF), Maja Aasted (MA) og Jannik Johansen (Rektor) 
 
Afbud: Christine Dal (CD), Mark Lucas Livemore (ML) og Philippe Lo Egelund (PE) 
 
Referent: Emil Kousgaard 
	  
	  
	   

1.   Godkendelse	  af	  referat	  fra	  mødet	  den	  2.	  december	  2015	  –	  tidligere	  udsendt	  
Referatet	  godkendes	  
	  

2.	  	  	  	  Meddelelser,	  herunder	  orientering	  fra	  rektor	  om	  de	  besparelser,	  der	  har	  været	  nødvendige	  for	  at	  
imødekomme	  sparekravene	  for	  2016	  og	  2017	  –	  budgettet	  tidligere	  udsendt	  

	  
Først	  og	  fremmest	  er	  besparelserne	  indfriet	  ved	  at	  fjerne	  opgaver,	  men	  det	  kan	  ikke	  undgås	  at	  dele	  af	  
undervisningen	  vil	  blive	  ramt	  af	  kvalitetsforringelser	  (den	  3.	  Idrætslærer	  fjernes	  i	  2.	  Og	  3.	  G	  og	  
forberedelsen	  til	  øvelsestimerne	  i	  naturvidenskab	  fjernes	  lige	  så)	  
Bestyrelsen	  understreger,	  at	  Rektor	  frem	  til	  sin	  sidste	  arbejdsdag	  har	  fuld	  beslutningskompetence.	  
	  

	  	  
3.	  	  	  	  Rekruttering	  af	  ny	  rektor	  for	  FG,	  herunder	  drøftelse	  af	  tidsplan,	  opslag	  og	  udvælgelsesprocedure	  
	   Formanden	  ønsker	  Rektor	  tillykke	  med	  hans	  beslutning.	  
	   Rektor	  motiverer	  sin	  afgang.	  
	   Formanden	  ønsker	  at	  besøge	  et	  lærerrådsmøde	  onsdag	  d.	  24/2	  kl.	  14.00,	  hvor	  han	  vil	  orientere	  

lærerkollegiet	  om	  processen.	  SC	  informerer	  lærerne	  om	  dette	  møde.	  	  
Formanden	  skruer	  i	  samarbejde	  med	  bestyrelsen	  det	  endelige	  jobopslag	  sammen	  

	  
	   	  
	  
	   4.	  	  	  	  Evt.	  herunder	  eventuel	  fastlæggelse	  af	  møderække. 

Næste	  møde	  er	  d.	  30.	  Marts	  kl.	  18.00-‐20.00,	  hvor	  årsregnskabet	  skal	  godkendes.	  
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Philippe Lo Egelund (PE),  Rune Grue (RG),  Jannik Johansen (Rektor),   
  
 
 
Christine Dal (CD)  Mark Lucas Livemore (ML) Pernille Fabricius (PF) 


