
Referat af møde i skolebestyrelsen Frederiksberg HF.  
Torsdag 27/5 2021 kl. 16.30-19.00. 

 

Inviterede deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg, Jeppe Mikkelsen, Mette Asmild, Steffen Larsen, Manisha 

de Montgomery Nørgaard, Niklas Holm-Rasmussen, Niels Walther og Yasser Ghanbari. 

Obligatorisk tilforordnet: Marianne Leth Weile (referent). 

Gæst: Kirsten Hundahl. 

Afbud: Jeppe, Steffen, Yasser og Kirsten. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 25. februar 2021. 

3. Orientering om økonomi (v. Marianne 15 min.). 

Der blev gjort rede for budgetopfølgningen pr. 5. maj 2021. Forbruget stemmer overens med 

budgettet.  

Skolen har indhentet nye tilbud på rengøring, og der arbejdes desuden på fremover at indgå i et 

lønfællesskab. Begge tiltag forbedrer skolens drift og vil give besparelser.  

Udkast til ”Strategi for Finansiel Risikostyring for Frederiksberg HF-kursus” blev præsenteret. 

Bestyrelsen skal frem mod næste bestyrelsesmøde færdiggøre strategien. 

Der blev spurgt til de ekstra midler til fagligt efterslæb og trivselsindsatser, som regeringen har 

bevilget. Skolen har modtaget et beløb til indhentning af fagligt efterslæb, og der er etableret ”Klar 

til skriftlig dansk” til alle 2. hf’erne og ”Klar til enkeltfaglig nf-eksamen” til alle 1. hf’erne. Der er et 

stort behov for, at midlerne kan flytte med over i næste skoleår, men det er desværre ikke det, 

aftalen lægger op til. 

4. Røgfri skole v. Marianne (15 min). 

Pr. 1. august 2021 skal alle ungdomsuddannelser være røgfri skoler. Frederiksberg hf-kursus har i 

tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Sundhedscenter Frederiksberg udarbejdet en røgfri 

politik og en handleplan. 

To lærere er blevet uddannet til at varetage samtaler med eleverne. Samtalerne skal støtte 

eleverne i ikke at ryge, dampe eller snuse i skoletiden. Herudover etableres en række 

visitationsmuligheder til hjælp til rygestop.  

Elevrådet og en gruppe lærere arbejder på at indrette skolens to terrasser til områder med 

alternative pauseaktiviteter. Den ene terrasse bliver frem over en aktivitetsterrasse med blandt 



andet bordfodbold, og den anden terrasse bliver en hyggeterrasse med blandt andet hængekøjer 

og plantekasser. Der etableres desuden basketball i den lille skolegård inden sommerferien. 

Der skal arbejdes med hele skolekulturen i forbindelse med implementeringen af røgfri skoletid, og 

ledelsen er opmærksom på, at der vil være behov for efteruddannelse. 

Bestyrelsen opfordrede til, at man gør de unge opmærksom på tilbud om støtte til rygestop i 

sommerferien, så de kan være klar til den nye røgfri skole. Det bliver 1. hf’erne præsenteret for 

sammen med rygepolitikken inden sommerferien. 

 

5. Drøftelsespunkter: Rektoransættelsesprocessen (v. Anna/Kirsten/Manisha - 20 min) 

 

6. Udformning af forretningsorden (v. Anna. Vedhæftet bilag til inspiration - 30 min) 

Forslag til en forretningsorden blev drøftet.  

Inden næste møde indhentes kommentarer til forretningsordenen, som herefter vedtages. 

 

7. Evt. 

Bestyrelsen takkede elevrepræsentant Niels for hans store indsats i bestyrelsen og som 

elevrådsformand på Frederiksberg hf-kursus.  

 

 

Bestyrelsesmøder i skoleåret 2021/2022: 

Torsdag d. 30. september 

Torsdag d. 2. december 

Torsdag d. 24. februar 

Torsdag d. 9. maj 

 

 

 


