
Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium onsdag den 07. September 2016 kl. 
16.30 
 
Til stede: Lars Pallesen (Formand), Søren Hein Christiansen (SC), Rune Grue (RG), Maja Aasted 
(MA), Mark Lucas Livemore (ML), Maya Heitmann (MH) og Maja Bødtcher-Hansen (Rektor) 
 
Afbud: Christine Dal (CD), 
Referent: Emil Kousgaard (EM) 
	  
	  
 

0.   Formanden byder velkommen 
Formanden byder den nye elevrepræsentant MH velkommen og forklarer kort om 
bestyrelsesarbejdet – herunder fortrolighed i bestyrelsen 
 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. maj 2016. (Bilag 1)   
 

Referatet godkendes 
 

2.   Foreløbigt regnskab – de første 7 måneder af 2016 (Bilag 2) 
Regnskabsopfølgningen gennemgås 
Konklusionen fra Rektor er, at budgettet forventes overholdt og slutter med et lille plus. 
Bestyrelsen tager det foreløbige regnskab til efterretning. 
 

3.   Benchmarkinganalyse fra PwC (Bilag 3)    
Bestyrelsen drøfter analysen. 
 

4.   Afgået rektors resultatlønskonkrakt (Bilag 4)   
Bestyrelsen gennemgik sidste skoleårs resultatlønskontrakt og vurderede følgende: 
 
Basisramme: 85 % 
 
Ekstra ramme: 90 %  
 

 
5.   Rektors resultatlønskontrakt (bilag 5: retningslinjer for kontrakt)  

Formanden gennemgår kort principperne i en resultatlønskontrakt og konstaterer, at en 
rektors resultater kan være vanskelige at måle.  
 
Vigtige punkter til Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/17: 
 
a)   Det lille overskud fastholdes 
 
b) Bestyrelsen lægger vægt på, at søgningen afspejler det omkringliggende samfund 
(Frederiksberg Kommune) og Rektor forpligter sig til at udbygge den eksterne 
kommunikation mhp at skabe en større lokal søgning. 
 



c ) PIP – i det kommende år skal PIP fortsætte med nye rektorer på samtlige gymnasier. 
Rektor foretager efterfølgende en begrundet vurdering af samarbejdet 
 
d) Rektor skal udarbejde en drejebog for hvordan gymnasiereformen bedst muligt 
implementeres på Frederiksberg Gymnasium.  
 
e) Rektor skal sørge for, at kendskabet til elevambassadørordningen forstærkes og Rektor 
afholde halvårlige møder med elevambassadørerne 
 
 
Ekstrarammen: 
 
a)   Skolens studie- og ordensregler skal gennemskrive og opdateres (herunder fravær, 

alkohol og adfærd på de sociale medier) 
 

b)   Frafaldet skal måles og reduceres i forhold til skoleåret 2015/16 
 
 
Der er et udtalt elevønske om, at arrangementer, der løber på tværs af klasser og årgange 
kommer med i næste års resultatlønskontrakt. 
 

6.   Supplering af bestyrelsen   
 

Formanden meddeler, at der arbejdes på at få udpeget et nyt medlem til bestyrelsen 
 

 
7.   Reformen: Konsekvenser og implementering   

 
Bestyrelsen kvitterer for en fyldestgørende og grundig gennemgang af den kommende 
gymnasiereform. 

 
 

8.   Udbud af studieretninger næste skoleår   
Bestyrelsen giver en forhåndsgodkendelse til Rektor om udbuddet af studieretninger til 
ministeriet, da der ikke kommer et bestyrelsesmøde inden fristen for indmelding af 
studieretninger. Bestyrelsen vil få rundsendt studieretningerne inden de meldes ud endeligt 
og dermed få mulighed for at komme med bemærkninger.  

 
 

9.   Rektorrapport (Bilag 6)  
Formanden bemærker, at han har forhåndsgodkendt de nyanskaffelser Rektor har gjort til sit 
kontor.  
 
Bestyrelsen tager rapporten til efterretning 
 

10.  Meddelelser fra rektor   
 



Rektor orienterer om Metroarbejdet og at skolens kabler og ledninger skal afdækkes i 
cykelkælderen i et depotrum, da det bliver offentligt tilgængeligt. Håbet er at få tilskødet et 
nyt depotrum i kælderen. 
Det undersøges, hvorvidt der kan findes en billigere løsning på de varslede bidragssatser på 
skolens realkreditlån. 
Rektor har været på besøg i næsten alle 2.g klasser og tager i mod input, men har generelt 
mødt tilfredse elever. 

 
 

11.  Eventuelt  
 
 
Kommende møder: 
Tirsdag den 6. december kl. 16.30 
 
 
Frederiksberg d. 6. december 2016 
 
 
 

 
Lars Pallesen (Formand),  Maja Aasted (MA)  Søren Hein Christiansen (SC) 
 
 
 
 
Christine Dal (CD)   Mark Lucas Livemore (ML)          Maya Heitmann (MH) 
 
 
 
 
Rune Grue (RG) 

 
 


