
Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium torsdag den 21. maj 2014 kl. 16.30 

 
Til stede: Lars Pallesen (Formand), Maja Aasted (MA), Søren Hein Christiansen (SC), Mette Mortensen 

(MM), Rune Grue (RG), Christine Dal (CD), Jannik Johansen (Rektor), Pernille Fabricius (PF) og Mette 

Mathiasson (Me) 

Referent: Emil Kousgaard 

 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 13. marts 2014 se bilag 
Referatet godkendes 

2. Regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2014 se bilag 
Rektor gennemgår kort regnskabsopfølgningen. Samlet set forventes regnskabet for hele 2014 at 
give et lille plus, men det er endnu for tidligt at give et præcist bud på hele året. Bestyrelsen tager 
regnskabsopfølgningen til efterretning. 
Grundet den gode økonomi er det muligt at anskaffe nye stole, hvad bestyrelsen bifalder. Rektor 
overvejer hvad er skal ske med de gamle stole.  

3. Placering af skolens likviditet – to muligheder se bilag 
Rektor orienterer om, at den overskydende likviditet enten kan spares op eller bruges til at afdrage 
de nuværende lån. Rektor anbefaler, at likviditeten bruges til at nedbringe F1-lånet. Dette er 
bestyrelsen enig i dog med det forbehold, at skolens likviditet fortsat skal have en vis størrelse. 
Bestyrelsen beder samtidig om et oplæg på en cost-benefit analyse eksempelvis såfremt det 
resterende F1-lån konverteres til et fastforrentet obligationslån.. 

4. Orientering om optagelse af elever august 2014.  se afsnit i rektorberetningen 
Rektor giver en kort orientering om de ændrede optagelsesregler og hvad det betyder for skolens 
kommende elevoptag. Rektor informerer desuden om, at den administrative enhed, der har 
forestået fordelingen har lavet en række fejl. Rektor har ved tidligere lejligheder kritiseret den 
måde fordelingen er foregået på.  
Der sker en drøftelse af de generelle uddannelsestendenser med input fra flere sider. Konklusionen 
er, at der formentlig ikke sker de store ændringer før efter det kommende Folketingsvalg. 

5. Orientering om MedarbejderTrivselsUndersøgelse (MTU) se bilag 
Rektor gennemgår undersøgelsen. Det gav anledning til en drøftelse af forskellige områder 
(bemærkninger i parentes): 
 
- Motivation  
- Arbejdsglæde/engagement (typisk et større problem for den ældre del af lærerne) 
- Omdømme (vær forsigtig – det er hvordan medarbejderne tror folk kigger på skolen) 
- Troskab (Stærk tilknytning til FG – meget få lærere søger væk) 
- Ledelsen (Generel tilfredshed – dog ønsker flere en coachende og motiverende ledelse) 
 
 

6. Samarbejde med Folkeskolen 
Der er igangsat tre konkrete projekter, hvor FG indgår som en aktiv samarbejdspartner med de 
lokale folkeskoler i forbindelse med folkeskolereformen: 1) Innovation og iværksætteri, 2) 
Matematik og fysik samt 3) Musical og musik. 
Udover en masse glade unge mennesker vil det formentlig også styrke FG’s omdømme i 
lokalområdet at deltage i disse konkrete projekter. 

7. Ombudsmandsrapport se afsnit i rektorberetningen 
MM, der selv har været en af ambassadørerne roser ordningen og fortæller, at det har taget en del 
sager i opløbet. Rektor orienterer, at ordningen vil fortsætte i næste skoleår. 



 
8. Rektorberetningen 

Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.  
9. Meddelelser 

Elevrådet har konstitueret sig selv og valgt et delt formandskab i form af Sofie og Mette, begge 2. w. 
Afbud fra borgmesteren til translokationen 
SC roser Rektor for den forestående computer-ordning samt ny kaffemaskine (brygger) til 
lærerværelset. Det er noget lærerkollegiet sætter pris på. 
Rektor meddeler, at at alle kommende 1. g.’ere pr. brev bliver bedt om at medbringe en computer 
når de møder i skole efter sommerferien – det er ny praksis. Er der nogle elever, der ikke har en 
computer vil skolen finde en særskilt ordning. 
 

10. Eventuelt – herunder minder vi om møderne i 2014 der er planlagt således: d. 4. september kl. 
16.30 samt torsdag d. 11. december kl. 16.30 

 

Lars Pallesen (Formand), Maja Aasted (MA)  Søren Hein Christiansen (SC) 

 

 

Mette Mortensen (MM),  Rune Grue (RG),  Jannik Johansen (Rektor),  

  

 

Christine Dal (CD)  Mette Mathiasson (Me) Pernille Fabricius (PF) 

 


