Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium mandag d. 25.maj 2020 kl. 16.30
Til stede: Martin Bendsøe (Formand), Heidi Larsen (LA), Torsten Tranum (TT), Liva Smidt (LS), Niels
Christophersen (NC), Mads Hansen (MH), Maja Bødtcher-Hansen (Rektor), Rune Grue (RG), Søren
Frost (SF)
Afbud:
Referent: Emil Kousgaard (EM)

0. Velkommen til bestyrelsen
Formanden byder Søren Frost velkommen. SF fortæller kort om sin baggrund som medlem af
venstre og suppleant i Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse. SF arbejder med finansiering
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 3. december
Bestyrelsen godkender referatet.
2. Corona – Rektorrapport (bilag)
En enig bestyrelse giver ledelsen de nødvendige økonomiske rammer til at gennemføre aktiviteter
under Covid-19. Bestyrelsen roser ledelsens og medarbejdernes indsats under Corona-krisen.
Rektor informerer om, at 1. og 2. g starter op på onsdag. Dette kan kun sked fordi FG låner Kilen på
CBS. NC bemærker hans skole har fået en meget stor regning vedr. rengøring. FG har aftalt en fast
pris så undgår forhåbentlig ubehagelige overraskelser.

3. Regnskab 2019 (bilag)
Frederiksberg Gymnasiums regnskab er indberettet og godkendt af Undervisningsministeriet.
På foranledning af TT vil der blive fremsendt benchmark regnskabstal i forbindelse med det
kommende bestyrelsesmøde og behandles i forlængelse af punktet ”gennemgang af
halvårsregnskabet.”

4. Optagelse og fordeling
Rektor gør kort rede for hvordan det kommende optag august 2020 ser ud og udtrykker stor
tilfredshed med optaget.
Rektor orienterer om forskellige scenarier i forbindelse med det kommende optag i 2021.

5. Villumfonden

Rektor orienterer om, at Frederiksberg Gymnasium har modtaget en stor bevilling fra Villum
Fonden. Bevillingen er øremærket den naturvidenskabelig undervisning.
LA fortæller om projektets forskellige faser.

6. Ansættelser
Som vedtaget af bestyrelsen i forbindelse med budget 2020 reduceres den samlede
medarbejderstab med 2 årsværk i skoleåret 2020/21 for at få økonomien til at hænge sammen.
Ansættelser i forlængelse af Villum Fondens bevilling regnskabsføres selvstændigt
7. Pædagogiske indsatsområder for næste skoleår
Rektor gennemgår de forskellige indsatsområder. Indsatsområderne har på sin vis erstattet
resultatlønskontrakten.

8. Møderække for det kommende skoleår 2020/21
Bestyrelsen ønskede en række mulige datoer som sendes ud via en doodle. Følgende datoer
kommer i spil – alle kl. 16.30:
Tirsdag d. 8. september eller onsdag d. 16. september
Tirsdag d. 1. december eller onsdag d. 9. december
Tirsdag d. 16. marts eller onsdag d. 17. marts
Torsdag d. 20. maj eller tirsdag d. 25. maj
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