Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 23. maj kl 16.15-18.15 på HF-Centret Efterslægten
Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten
Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand, udpeget af Professionshøjskolen UCC
Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden - afbud
Nanna Grave Poulsen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København
Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering
Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering
Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret
Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret
Oliver Theodoor Feldvoss (1.C), kursistrepræsentant uden stemmeret
Emilie Lucia Lumholt Stahlschmidt (2.B), kursistrepræsentant med stemmeret
Desuden deltog Anne Frausing, rektor og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor,
(Anne har udarbejdet et PowerPoint (PP) – der dækker de fleste punkter – dette findes i Bestyrelsens
fronterrum, senere OneNote).

Dagsorden
0. Velkomst- og introduktionsrunde
1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2018
OK.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 2. maj
2018
OK.
3. Godkendelse af dagsorden
OK.
4. Status på
 Klasser og hold
Ansøgere til kommende 1.hf: 293 optagne per 16/5.
Minimum 170 2-årige studenter til sommer.
Enkeltfag: vi er udfordret på søgningen ift. auguststart.
Forventning 2018 - hf-2: 470 årskursister, hf-e (inkl. Hf-e learning): 360 årskursister,
samlet: ca. 830 årskursister, lidt lavere end forventet.
Jan: hvad er redskaberne hvis der er mindre søgning til enkeltfag? Så opretter vi
færre hold på enkeltfag. Der er pga. barselsorlov etc. altid ’lidt luft’ i lærerstaben.
Anne: andre 2-årige hf-institutioner har dårlig søgning. Vi har som noget nyt ca.
halvdelen af de 2-årige ansøgere direkte fra folkeskolen.
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Personalesituationen
Lærerårsværk kommende skoleår 2018/19: ca. 70 (vi har været oppe på ca. 86).
Ledelsen: reorganisering, vi har planer om stillingsopslag efter nye pædagogiske
ledere.
Administration: Vores lønmedarbejder stopper til sommer, vi har ansat en ny
medarbejder på deltid. Vi foretager nogle omfordelinger af opgaverne på kontoret.
Rengøring: rengøringsleder vender tilbage fra sygeperiode på ½ tid 1/6. Vi søger
efter to nye medarbejdere.



HF-reform 2017
År 1: intern eksamen i nf (naturvidenskabelig faggruppe) er netop afviklet for første
gang
Oliver: kan man prøve at undgå at den interne censor har haft klassen (fx i idræt)?
År 2: 6 nye fagpakker, Uddannelse og læring dækker 35 % af kursisterne.
Karina: utroligt så meget der skal ’pusles’ – vinder vi nok, eller er det på bekostning
af noget andet?
Jan: vigtigt at der stadig er det trygge fundament i klassen i de fælles fag.



Bygningerne
Projekt til sommer: balkon i aula ombygges til musik-øverum. Erstatter lejede
containere.

5. Budgetopfølgning april 2018 – orientering (bilag udsendt)
Anne: det ser fornuftigt ud. Nogle poster stikker ud:
1) Den samlede drift per 30/4-18 er på 101,0 %, men dette kan overordnet forklares med
sæsonafhængige udgifter.
2) administration/IT: nogle store udgifter er betalt, annoncering: vi bruger nok lidt mere end
planlagt for at skaffe nye kursister.
3) Afgifter EL: vi har fået en stor efterregning (460.000 kr.) der hænger sammen med
afregningen for vores solceller på NOBIS.
4) Lønninger til rengøring: pga. sygemeldinger har vi ekstra udgifter til (dyre) vikarer.
Bent: vi ligger lidt højere end normalt, men inden for det mulige.

6. Indsatsområder og mål for Efterslægtens udvikling - drøftelse og brainstorm som
optakt til udformning af resultatlønskontrakt
Anne: Gennemgår Fokusområder for indeværende år 2017/18: A1-A3, B1-B3.
På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen modtage en rapport om årets arbejde.
Anne viser overskrifter fra den kommende Handlingsplan 2018/19: Ny platform
OneNote, …, Digitalisering …, Standardklasser, …, Udformning af ny Udviklingsplan
2019/22 etc.
Bent: her på mødet kan bestyrelsen komme med input og prioritering (brainstorm): hvilken
retning skal det gå? Til næste møde udarbejder Anne en egentlig plan.
Oliver: hvordan er målene i resultatlønskontrakten knyttet til lønsummen?
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Anne: opdelt og knyttet til delmål med procenter. Bent: Som bestyrelsen senere skal tage
stilling til.
Input/spørgsmål:
-

Nanna: digitalisering, digital dannelse (kritisk sans ift. de sociale medier). Emilie: inkl.
OneNote. Oliver: også lærerne … Peter: digitalisering også en del af reformen.
Jan: rekruttering og interesseklasser – hold fast i denne.
Line: arbejdet med standardklasser – der sker noget lige nu. Peter: måske et sammenfald:
lærernes alder OG kursister kommer med anden baggrund (folkeskolereform?)
Peter: overvejelser om den didaktiske brug af OneNote, kommunikationsmæssig
anvendelse.
Peter: mange tosprogede i standardklasser – skal knyttes til det sociale kursistarbejde
(Oliver: fx et socialudvalg – brætspil …).
Oliver: indsats for det sociale liv på skolen generelt (engagere kursister i udvalg etc.,
opstarte tilbud).
Karina: hvordan prioriterer man resurserne … hvad er vigtigst?
Karina: tosprogs-indsats? Udfordringer med fx faglig læsning.
Line: e-learning.
Bent: fokus på enkeltfag, vores akilleshæl (hvad betyder det for hf-e at vi får yngre
kursister ind?).

7. Honorar for merarbejde til rektor – beslutning (bilag udsendt)
Steen og Anne deltog ikke under dette punkt
Bestyrelsen har accepteret, siger tak for indsatsen og godkender beløbet.
8. Mødeplan for bestyrelsen efterår 2018
-

Onsdag 26/9-2018 kl. 16.15-18.15: resultatlønskontrakt mm.

-

Mandag 3/12-2018 kl. 14.00-09.00
(møde og visionsseminar med mulig overnatning) – kommende Udviklingsplan

9. Evt.
Anne:
Gallafest i fredags var en stor succes.
Invitation til translokationer: 28/6 kl. 18, 30/6 kl. 11
Forslag til temaer til kommende bestyrelsesmøder?
Input:
Fagpakker, Følgeforskning, OneNote, hf-reform, udviklingsprojekter.
Farvel og mange tak til Emilie.
Steen: Bestyrelsen flytter inden næste møde fra Fronter til OneNote
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Underskrifter:

Bent Kjærsgaard,
(Bestyrelsesformand)

Karina Estrup Eriksen

Jan Barslev

Nanna Grave Poulsen

Emilie Lucia Lumholt Stahlschmidt

Oliver Theodoor Feldvoss

Line Holst Schelde

Peter Westh

Referent LA (29/5-2018)
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