FBf/ 18.04.20167

Kære skolebestyrelsesmedlem,

Du indkaldes herved til skolebestyrelsesmøde

Onsdag d. 3 maj/17. kl.16.30 i skolens kantine.

Dagsorden:
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat.
Meddelelser fra formand og rektor
Status på søgetal
Orientering om budget/forbrug
Drøftelse af vedligeholdelsespianen
Fastholdelse på Frederiksberg hf-kursus/Cefu-projektet.
Evaluering af mobiltelefonordningen.
Eventuelt.

Vel mødt!

Kristian Madsen~0sterbye
/ Finn Bønsdorff

FBf717.05.2017

Referat af skolebestyrelsesmode onsdag d. 3 maj 2017
Til stede: Kristian Madsen-østerbye Lars Klewe, Henrik Murmann, Manisha Nørgaard, Niklas
Rasmussen,, Sahar og Johanne/elevrådet, under punkt 6 tillige: Niels Henrik fra CeFu og uddannelsesleder
Susanne Hansen.
Afbud: Amo

1. Referat fra mødet i februar 2017 blev godkendt og underskrevet.
2.

Formanden takkede for deltagelse i skolens 50 årsdag på Frederiksberg Rådhus. Han orienterede
tillige om generalforsamling i Ejerforeningen. Rektor fortalte om Stefan Hermann-udvalget, 3.
møbelindkøbsfase er afsluttet og naturfagsrenoveringsskitsen er godkendt af
Undervisningsministeriet.

3. Timefagfordelmg 17/18 iværksættes med udgangspunkt i 10 Idasser i 1.hf
4. Den fremsendte oversigt over budget/forbrug gav ikke anledning til bemærkninger.
5.

Bestyrelsen gennemgik vedligeholdelsesplanen og kunne konstatere, at mange af punkterne er
afsluttet. Bestyrelsen tiltrådte indstilling fra Byggeudvalget

6. Fastholdelse i skoleåret 2016/17 har været et højt prioriteret indsatsområde, og skolens
fastholdelsesarbejde er blevet evalueret af Cefu. Niels Henrik gjorde rede for hovedkonklusionerne,
med det forbehold at der jo både forestår en efterårsanalyse af elevmotivation og en afsluttende
konference i foråret 2018. Klewe spurgte til delspørgsmålet om kontraktsamtalerne med rektor havde
været en del af det generelle spørgeskema, og dermed også kom til at omfatte elever, der ikke var på
kontrakt. Dette blev bekræftet. Det er lykkedes Frederiksberg hf-kursus at f~ nedbragt elevfraværet
betydeligt. Formanden takkede Susanne Hansen og bad hende bringe takken videre til de øvrige
medlemmer i fastholdelsesteamet.
7. Mobiltelefonordningen fortsættes. Det er den enkelte lærer, som beslutter om mobilen skal frem.
Ellers er den væk/i kasse/i taske!
8, Under eventuelt takkede formanden for Manisha’s udkast til indsatsområder til rektors resultatKontrakt 2017/18. Klewe refererede fra et bestyrelsesseminar i GL-regi. Han havde især noteret,
at lærerrepræsentanten ikke skulle kanalisere lærerinteresser, men derimod var skolens
repræsentant. Henrik Murmann anbefalede justenng af vedtægter, forretningsorden og kaldte på et
Årshjul for bestyrelsesarbejdet.
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