
Frederiksberg 26. februar 2021 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 25. februar 2021 

 

Til stede: Anna Skyggebjerg (DPU), Jeppe Mikkelsen (FOA), Mette Asmild (KU), Steffen Larsen (Frb. 

Kommunalbestyrelse), Manisha de Montgomery Nørgaard og Niklas Holm Rasmussen (PR), Niels Walther 

og Yasser Ghanbari (elevrådet), Marianne Leth Weile (konstitueret rektor), Kirsten Hundahl (konstitueret 

vicerektor). Gæst: Carsten Nielsen (revisor). 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 14. januar 2021. 

3. Præsentation af årsregnskab 2020 (v. Kirsten Hundahl og Carsten Nielsen): 

- Årsregnskabet blev gennemgået med afsæt i revisionsprotokollen. 

- Revisionen havde ingen kritiske eller særlige bemærkninger. 

- Frederiksberg hf-kursus har en solid økonomi. Det blev drøftet, hvordan og i hvilket omfang det 

er muligt at udforme en langsigtet investeringsplan, når det gælder bygninger og personale. 

Formanden nævnte, at HR7-rapporten fra efteråret 2020 adresserede nødvendigheden af 

begge dele. Bestyrelsen opfordrede samlet til en undersøgelse af status for den tidligere 

tilbagekøbsklausul fra Frederiksberg Kommune på bygningerne. Tidligere har klausulen været 

et argument for ikke at lave store forbedringer. Lærerrepræsentanterne nævnte også behovet 

for pædagogiske investeringer. 

4. Ansættelse af ny rektor (v. AKS): 

- Det blev besluttet at entrere med rekrutteringsfirmaet Muusmann på baggrund af indhentet 

tilbud. 

- Der igangsættes processer blandt skolens medarbejdere og elever med henblik på en 

formulering af henholdsvis skolens profil og den kommende rektors profil. 

- Selve rekrutteringsprocessen sættes i gang maj/juni 2021 og forventes afsluttet efterår 2021. 

Der var enighed om nødvendigheden af tid og grundighed på baggrund af situationen på skolen 

i 2020. 

5. Evt.: 

- Marianne præsenterede det opdaterede søgetal og skolens marketingsstrategi. Frederiksberg 

hf-kursus har et meget tilfredsstillende søgetal.  



- Yasser og Niels er begge aktive i DGS og tilbød skolen at byde ind med gode idéer til den 

virtuelle undervisning og trivslen under nedlukningen. 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag d. 27. maj kl. 16.30-18.00. 

På dette møde vil en forretningsorden blive drøftet. Andre indkomne forslag til dagsordenen skal være 

formand og konstitueret rektor i hænde senest to uger inden mødet. 


