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Referat af bestyrelsesmøde  

onsdag den 27. maj 2020 kl. 16.15 – 18.00  

på Teams 

  

  

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten  

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand, udpeget af Københavns Professionshøjskole  

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden - AFBUD 

Nanna Grave Poulsen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København - AFBUD 

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering  

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering  

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret  

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret   

Ida Friis Christoffersen (2.A), kursistrepræsentant med stemmeret   
Pelle Agersnap Hønge (1.A), kursistrepræsentant uden stemmeret  

  

Desuden deltog Anne Frausing, rektor, og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor. 

  

Der henvises generelt til Annes Power Point (PP) der udsendes med dette referat. 

  

 

 

Dagsorden   

  

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2020 

OK.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

OK. 

 

3. Status på  

 Nødundervisningen og årets afslutning 

Med det nyudmeldte afstandskriterie på 1 meter kan vi nu afholde nogen af skoleårets 

sidste store begivenheder (men på en særlig måde): mindehøjtidelighed for afdøde IT-

medarbejder Thomas Stanley, årets sidste fælles lærermøde og translokationen. Om 

det sidste – translokationen – mangler vi konkrete anvisninger, men vores plan er at 

afholde det samlet i NOBIS for 2.hf-kursisterne og enkeltfagskursisterne. Vi vil live-

streame for forældre og pårørende.  

 Klasser og hold 

Der har ikke været noget stort frafald i hf-klasserne i år. Søgningen til næste års 

klasser er fin. 

Til gengæld går tilmeldingen til næste års enkeltfag bekymrende langsomt. 

Vi annoncerer på de sociale medier og vil have åbent for tilmelding det meste af 

sommeren. 

Vi forventer samlet 770 årskursister i 2020. 

 Personalesituationen 

Fra Anne lyder at det samlede personale har tacklet nødsituationen under Corona 

meget flot. Under disse meget specielle vilkår har lærerne videreført undervisningen 
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virtuelt, og for langt de fleste hold afholdes nu faglige vurderingssamtaler over Teams. 

Det øvrige personale har holdt administrationen og bygningen i gang. Line (der også 

er TR) siger tak til ledelsen for det høje informationsniveau med daglige info-mails. 

Fra Steen forlyder at tre fastansatte lærere stopper her til sommer, foreløbigt én 

nyansat kommer i pædagogikum, og vi har pt. opslag efter 1-2 lærere med 

kemi/matematik. 

 

 Bygningerne 

Vi ’investerer’ i år i 36 nye, store skærme således at alle lokaler har samme udstyr. 

Dette opfattes som en samlet løsning der afskrives over 8 år. 

 

 Økonomi 
Anne præsenterer nøgletal fra hele gymnasiesektoren der viser at 51 % af landets 
institutioner har et negativt regnskabsresultat i 2019. Besparelserne har nu sat sine 
tydelige spor. Den årlige 2 %-besparelse (”omprioriteringsbidraget”) er suspenderet i 
2020, men der er stadig andre – dog mindre – besparelser. 
Jan: Det er virkeligt alarmerende for branchen! 
 

4. Budgetopfølgning april 2020 – orientering (bilag udsendt) 

Overordnet ser det fornuftigt ud efter årets første fire måneder. Bent: hvordan 

forventer man at Corona-nødsituationen vil spille ind på årets økonomi? Anne: 

overordnet vil det formodentlig ikke give de store udsving. Vi har en ekstra udgift til 

værnemidler, men har fået en særbevilling på 110.000 kr. Studierejser skal flyttes fra 

efteråret 2020 til foråret 2021, og det vil give en ekstraudgift. 

 

 

5. Indsatsområder og mål for Efterslægtens udvikling - drøftelse som optakt til 

udformning af resultatmål for 2020-21  

(2 bilag udsendt: Oplæg med forslag samt Udviklingsplan 2019-22) 

Anne har i Oplægget opstillet en række konkrete Fokusområder som hun beder 

bestyrelsen give feedback på. Det første – og måske største – punkt er evaluering den 

virtuelle nødundervisning i Corona-perioden. 

De umiddelbare reaktioner fra bestyrelsens to lærermedlemmer: Peter Westh: ”Vores 

e-learning er i stenalderen, tak til Bill Gates!” og Line: ”Man kan ikke lave almindelig 

klasseundervisning på Teams – husk det!”. 

Ift. kursist-rekruttering blev det omtalt at vores to pakketilbud – pol- og pæd-pakken 

– ikke længere kan tiltrække fulde hold, og vi må genoverveje disse udbud. 

Ift. didaktisk udvikling omtalte Line de tilbud og kompetente lærerkræfter vi allerede 

har og opfordrede til at vi videreudvikler disse – så vi kan støtte nogen af vores 

kursister endnu mere. 

Ift. trivsel så var der opbakning til at prioritere arbejdet med kursisternes sociale 

fællesskab. 

Ida spørger hvorfor Efterslægten scorer lavt på løft af drenge af anden etnisk 

herkomst. Anne henviser til at vi ligger i et område – NV – hvor øvrige problemer 

også spiller ind. 

Ift. ny ledelsesorganisation så har pædagogisk leder Søren Kraunsøe besluttet at gå 

på pension per 1/10-20. Ledelsen har besluttet ikke at genbesætte stillingen, men der 
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forestår så en proces med at omfordele de faste ledelsesopgaver mellem de 

tilbageværende ni ledere. 

 

Processen videre blev sammenfattet af Bent: 

14 dage før næste bestyrelsesmøde udsender Anne et samlet forslag til næste 

resultatlønskontrakt. 

Senest 1 uge før næste bestyrelsesmøde melder bestyrelsesmedlemmerne tilbage 

hvilke konkrete punkter de ønsker til drøftelse på mødet. Kun disse punkter vil blive 

taget op. Alle tilsluttede sig forslaget. 

 

6. Honorar for merarbejde til rektor – beslutning (bilag udsendt)  

(Steen og Anne loggede af Teams under dette punkt). 

Bestyrelsen bifaldt honoraret – og takkede for indsatsen. 

 

7. Mødeplan for bestyrelsen efterår 2020 

 

Følgende mødeplan aftalt: 

 

 Onsdag 23/9 2020 kl. 16.15 – 18.15 

 

 Onsdag 2/12 2020 kl. 16.15 – 18.15 (m. efterfølgende fælles spisning) 

 

 

8. Evt.  

Dette var Idas sidste bestyrelsesmøde, og Anne takkede for Idas indsats i to år med 

ordene: ”Du har repræsenteret dine medkursister på forbilledlig vis, og det kan alle 

være stolte af”. 
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Underskrifter (referat af bestyrelsesmøde 27-05-2020): 

 

 

 

Bent Kjærsgaard,    

(Bestyrelsesformand)   Karina Estrup Eriksen  

 

 

  

Jan Barslev    

 

 

 

Ida Friis Christoffersen   Pelle Agersnap Hønge 

 

 

 

Line Holst Schelde   Peter Westh 

 

 

 

Referent LA (3/6-2020) 

 

 


