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Referat af bestyrelsesmøde 

onsdag den 22. september 2021 kl. 16.15-18.15 i konferencelokalet 1. sal på 

HF-Centret Efterslægten 

 
 

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  

Clara Fehrmann (2a), kursistrepræsentant med stemmeret  

Madeleine Maria Grønkjær-Sawaed (1h), 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. 

 

Gæsteadgang til Efterslægtens trådløse net kan opnås ved inden et kommende møde at sende en 

mail til Mustafa på kontoret (MAS@hfc.dk) med navn, dato og mobilnr. Login sendes så per SMS. 

 

Dagsorden 

0. Velkommen til Madeleine og kort præsentationsrunde. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 26. maj 2021 

Ok. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Ok. 

 

3. Status på 

• Klasser og hold – kursistudvikling 

Hf-2: 

1.hf: klassekvotient på 29,3. 

2.hf: klassekvotient på 23,5. 

Hf-e: 

Fremmøde-hf: 49 årskursister - søgningen lidt lavere end for ét år siden 

E-Learning: 44 årskursister 

SOF/GSK: 

42 følger SOF lige nu (i alt 18 årskursister) 

Samlet 2021: Vi lander på ca. 785 årskursister (forventet 780) – skyldes god 

fastholdelse i klasserne  

Vi har dermed omtrent samme årskursisttal som 2020. Forventet tal i 2022: 760 

• Personalesituationen 

Lærere: i år særligt mange på barsel og orlov, og nogle har valgt at søge nye 

udfordringer, derfor hele 10 nyansatte lærere, særligt mange med fagene matematik, 
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kemi og biologi.  De fleste nyansatte er årsvikarer da vi forventer at de fleste af vores 

fastansatte vender tilbage næste år.  

Øvrige: i rengøringen er en medarbejder på barsel, og vi har netop fået en 

tilsyneladende dygtig vikar gennem et bureau. 

• HF-reform 

Der foreligger nu en generel evaluering af hovedtendenser: 

- Udfordring med praksisorientering på hf 

- Positiv udvikling i faglighed mm (gælder alle gymnasiale uddannelser) 

Anne sidder i udvalg i Danske Gymnasier, de arbejder for: færre bindinger på 

eksamen ift. bestemte terminer, mulighed for fagpakker efter 1.sem., mulighed for 

engelsk på A-niv., de to faggrupper (hhv. KS-kultur og samfundsvidenskabelig og 

NF-naturvidenskabelig) bør kun have én eksamen (mod nu to), eksamen på 

matematik C bør være langt enklere i formen. 

Jan: Hvornår vil der ske noget? Anne: Godt spørgsmål – I Undervisningsministeriet 

er de nok optaget af andet (nemlig: de nye fordelingsregler). 

Peter: Jeg ser den største ændring ved reformen som det at kursisterne nu kan 

komme fra 9. klasse og dermed er yngre. Det stiller nye krav til lærerne.  

Bent: Kan man tænke i at man kan komme på en videregående uddannelse allerede 

som 17-årig? Tidligere skulle man (fx) være 20 for at starte på pædagogseminariet. 

Ja, det kan tænkes, men måske er det mest forældrene …  

• Projekt aula (og asfalt) 

Aula: Projekt i gang, handler meget om akustik og energiforanstaltninger. 

Budget: ca. 5 mil. – det er blevet dyrere pga. håndværkere og materialer OG flere 

tekniske løsninger: alle fag i og omkring aulaen får langt bedre forhold. Det bliver 

tilmed flot, fx 48 flotte lamper. Tidsplan: færdigt start december. 

Skolegård: Der skal helt ny belægning på, i uge 42 fjernes gammel asfalt og ny bund 

påbegyndes, skal sætte sig over vinteren, dernæst ny finish (ny asfalt). 

• Finanslovsforslag 2022 

Anne har kigget på taxametre: grundtilskud bliver ikke pristalsreguleret. Taxametre 

kun delvist pristalsreguleret. Begrundelse: ny fase af – påstået – favorabel 

indkøbsordning 

Tilbagerulningen hvor man sidste år glemte 2% på hf-e – heller ikke med nu. 

Danske Gymnasier og Danske HF & VUC melder ind om disse forhold. 

Ny fordelingslov: Man skal lukke for optag på 6-9 gymnasier ét år (næste sommer) – 

lærerløn til ’ramte’ skoler skal tages på færdiggørelsestaxameter fra alle skoler (!). 

Princip i ny fordelingslov: fordeling efter forældreindkomst. Fordelingen på 

forældreindkomst på Efterslægten ligger allerede nu stort set som det bliver foreslået. 

Grundlæggende problematisk at indpasse hf i den overordnede model der er baseret 

på stx-forhold (fx: alle udeboende over 20 år indplaceres i den midterste 

indkomstgruppe). 

 

På Efterslægtens budget 2022 regner vi med en samlet indtægt på 67 mio. kr. (mod 

69 mio. kr. i 2021- men her også et lidt højere kursisttal). 

 

4. Budgetopfølgning august 2021 – orientering (bilag udsendt) 

Vi har ikke brugt så mange midler som forventet, primært pga. Corona. 

Taxametertilskud kommer forlods og reguleres, derfor ser indtægter så ’voldsomt’ ud. 
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Ekstra Corona-midler: vi har indkøbt mange ’trivsels-ting’ (bordtennis, basket-

ophæng etc.), flere udendørsborde. En del af midlerne også brugt til ”fagligt 

efterslæb”, fx lærerbemanding på standardklasser (se pkt. 5 nedenfor). 

Fin likviditet … vi har allerede betalt de indefrosne feriemidler (altså: medindregnet). 

 

 

5. Projekt ”Velfungerende standardklasser” – orientering 

Baggrund: De kursister der ikke vælger interesseklasser, vælger standard-klasser 

(fremover nok kaldet: klassisk hf). Vi vil gerne gøre en særlig indsats for disse. 

Steen redegjorde kort for hvordan der var planlagt med en særlig skemalægning i tre 

bestemte klasser og tilknytning af 4 ekstralærere (heraf to ledere) i fagene matematik, 

dansk, engelsk og kemi. Således er der to lærere på i mange lektioner hen over 

efteråret. 

Karina: Vil kursisterne i disse klasser så opfatte sig som ’de svage’ (altså en selv-

stigmatisering)? Vi skal være meget opmærksomme på denne risiko. 

Jan: Kursisterne vil være vant til indlæring under vanskelige forhold i folkeskolen. 

Det går ikke på dem som mennesker, det går på det faglige. Vi skal ikke være så 

nervøse. Når de bliver hjulpet, vil det blive en del den samlede fortælling. 

Line: Det har været nødvendigt – ift. lærerne – at sætte ind her. Mulighed for at prøve 

nogen ting af. 

Bent spørger bestyrelsens to kursister om de har hørt om projektet? [ingen af 

kursisterne er direkte berørt af ordningen]. 

Madelaine: Næ, men i dag har vi været på klasseudflugt med to lærere. Det er godt at 

have mulighed for at komme ud og lave noget. 

Peter: I de pågældende tre klasser er der også sat loft på 28 kursister – meget vigtigt. 

Stigmatisering … nej. Kursister med snit under 4 er samlet i en klasse (det er ikke 

planlagt sådan, men faldet sådan ud) – kursisterne ved det ikke, og det synes ikke at 

være et problem. 

Bent: Kan man statistisk findele på forskellige parametre (etnicitet, køn, alder) og 

dermed sige noget om forhåndssandsynligheder for at gennemføre godt? 

Anne: Ja, jeg har nogen tal der kan vise noget om det hvis man går i dybden.  

Projektet følges tæt – det er længevarende – og vil naturligvis blive evalueret. Fx vil 

det være interessant at måle på om lavere klassekvotienter giver bedre fastholdelse 

(men: det kræver en større datamængde). 

 

Se Annes PowerPoint (fra mødet, udsendt med referatet) for projektets overordnede 

rammer! 

På næste bestyrelsesmøde (Bernstorff Slot) bliver emnet et centralt punkt. 

 

6. HF-enkeltfag – en situationsrapport – orientering 

Anne har lavet en analyse af nogle centrale tal om ’ungdomspopulationen’ i København. 

(Se igen Annes PP). 

Generel pointe: flere og flere unge har taget deres ungdomsuddannelse ’i tide’. Derfor bliver 

målgruppen for hf-enkeltfag mindre og mindre.  

I Kbh. er der dog generelt en lille stigning i gruppen af både 20-24-årige og 25-30-årige der 

ikke har en uddannelse efter folkeskolen. 

En rapport fra foråret 2021 giver en sammenfattet karakteristik af denne gruppe. 
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Hvor har vi en mulighed for at gå ind? Vi vil prøve at gøre en særlig indsats for at få fat i de 

unge mødre (der kan tænkes at være motiveret for uddannelse). Vi vil prøve gennem 

Mødrehjælpen (Mødrekollegiet? - Karina) og Jobformidlingen. 

Jan: Hvor mange (unge mødre) er der i gruppen? Nok relativt få. 

Bent: Der er flere asylansøgere der får taget en uddannelse end ’efterkommere’ af 

indvandrere! (de kommer formodentlig med en bedre baggrund). 

Peter: Vi skal prøve, men konjunkturerne arbejder imod. 

 

 

7. Resultatløn for rektor 2020-21 (notat om mål og resultater samt målopfyldelse udsendt) 

– beslutningspunkt 

Anne opridser de 6 hovedområder (der tæller ligeværdigt). Underpunkter: fx er der fem 

under hovedområde A. Anne forklarer hvordan procenten for et hovedområde fremkommer 

når et underpunkt kun delvist er opfyldt. 

Samlet målopfyldelse i år: 97,1%. Rammen er mindre i år fordi det afhænger af kursisttallet 

der er faldet. 

AF og LA deltager ikke i den resterende del af dette punkt. 

  

Vedtaget – med tak for indsatsen! 

 

8. Indsatsområder og mål for resultatlønskontrakt for rektor 2021-22 (oplæg udsendt) – 

beslutningspunkt 

(Bemærk at kommentarer/ændringsforslag hertil skulle tilgå Bent og Anne senest 17. sep. 

2021 – ingen indkommet.) 

 

Anne gennemgår det udsendte oplæg, hvert hovedområde, A til F. 

Bent: Vil gerne sætte punktet ”faglig læsning” på et kommende bestyrelsesmøde, så 

bestyrelsen kan høre nærmere om hvad der ligger i dette. 

Peter: Hvordan skal standardklasseprojektet evalueres?  

Anne: Der skal fx måles på ”den faglige progression”, altså hvordan klarer kursisterne sig i 

1.års-fagene Kunstnerisk/Idræt, matematik og NF (naturvidenskabelig faggruppe: kemi, 

biologi og geografi). Dertil skal der kigges på kursisternes 2D-evaluering (evaluering af: 

fagligt standpunkt og indsats), og der skal laves en lærerevaluering. Der er lige nu ikke 

planer om at forlænge projektet til 2.hf, men med meget stor sandsynlighed skal det køre igen 

næste skoleår for de kommende 1.hf’ere. 

 

Vedtaget (som det foreligger her). 

 

9. Evt.  

Clara: Sidst talte vi om muligheden for en autismeklasse – hvordan endte det? 

Anne: Ja, vi fik desværre afslag, KVUC fik bevillingen (!). 

Bent: Hvordan er Corona-situationen på skolen lige nu?  

Anne: Vi skal stadig foretage smitteopsporing og information, dvs. der er en del arbejde. 

Der var fx en del smittede efter introfesten. Vi har haft et ’pop-up vaccinationscenter’. Der er 

generelt skepsis for vaccination blandt vores to-sprogede kursister, men en del her har haft 

sygdommen! 
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Mødeplan, efteråret 2021: 

- Onsdag 24. november 2021 kl. 14.00 – 25. november kl. 9.00 på Bernstorff Slot. 

(Meld ind i god tid inden hvis du IKKE vil overnatte; vi har noteret: 2 vegetarer!). 

 

 

 

 

 

Underskrifter (referat af bestyrelsesmøde 22-09-2021): 

 

 

 

 

 

 

Bent Kjærsgaard,    

(Bestyrelsesformand)   Karina Estrup Eriksen  

 

 

 

 

  

Jan Barslev      

 

 

 

 

 

 

Line Holst Schelde   Peter Westh 

 

 

 

 

 

 

Clara Fehrmann    Madeleine Maria Grønkjær-Sawaed 

 

 

 
Referent Steen (23/9-2021) 


