
Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium onsdag den 31. maj 2016 kl. 16.30 
 
Til stede: Lars Pallesen (Formand), Søren Hein Christiansen (SC), Rune Grue (RG), Pernille 
Fabricius (PF), Maja Aasted (MA), Christine Dal (CD), Mark Lucas Livemore (ML) og Jannik 
Johansen (Rektor) 
 
Afbud: Philippe Lo Egelund (PE) 
 
Referent: Emil Kousgaard 
	  
	  
	   

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. marts 2016  
Referatet godkendes 

 
2.   Foreløbigt regnskab for årets første 4 måneder 2016 samt prognose for årets resultat 

og overslag for de efterfølgende finansår frem tom 2019 
Rektor gennemgår de enkelte poster i det foreløbige regnskab (4 måneder) 
Regnskabet følger budgettet fint. 
 
Rektor gennemgår budget 2016-2019 – herunder indtægtssiden og udgiftssiden og knytter 
en række kommentarer omkring faldende indtægter samt besparelser der forventes 
implementeret 1:1.   

 
Rektor afslutter budgetsnakken med at anerkende og rose den proces, der har banet vejen til 
de kraftigste besparelser i FG’s historie og kvitterer samtidig over for SC.  
 
Bestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at de u-udmøntede besparelser, der blev besluttet i 
budget 2016 nu er effektueret og vil kunne indarbejdes i budgettet fremadrettet. 

3.   Søgetal og klassesammensætning 2016/2017  
FG optog en ekstra klasse i 2016/17 og oplever fortsat stor efterspørgsel fra afviste 
ansøgere. Klassedannelsen er afsluttet og de kommende elever er fordelt i de 9 1. g-klasser – 
langt de fleste har fået opfyldt deres ønske om studieretning. Desuden ser det ud til, at 
elevbudgettet frem mod tælledatoen i september holder.  

 

4.   Rapport fra elevambassadørerne 
Bestyrelsen tager beretningen til efterretning. Rektor roser de to elevombudsmænd.  

 

5.   Rektorberetningen 
De sidste møder med Metro er nu afsluttet og umiddelbart er alle aftaler på plads. Dog kan 
der opstå problemer – herunder når facaden ud mod metropladsen skal renoveres. Desuden 
nævnes taget som indsatsområde.  
Formanden konkluderer, at selvom der er visse udfordringer i fremtiden afleverer rektor en 



skole i særdeles god form. Desuden takker bestyrelsen Rektor for et godt samarbejde. 
Rektor kvitterer. 

Desuden takker bestyrelsen Rektor for et godt samarbejde. Rektor kvitterer. 

6.   Eventuelt 
Afskedsreception: Tirsdag d. 28. Juni kl. 14-16 i forhallen.  

Kommende møder: 

-   Onsdag den 7. september kl. 16.30 
-   Tirsdag den 6. december kl. 16.30 

 

 

Frederiksberg d. 7. september 2016 
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