Referat af møde i skolebestyrelsen Frederiksberg HF.
Torsdag den 30. september 2021
Inviterede deltagere:
Anna Karlskov Skyggebjerg, Jeppe Mikkelsen, Mette Asmild, Steffen Larsen, Manisha de Montgomery
Nørgaard, Niklas Holm-Rasmussen, Clara Gamby Jensen, Cornelius Gry-Liljensøe.

Obligatorisk tilforordnet:
Marianne Leth Weile (referent).

Gæst:
Yasser Ghanbari.

Afbud:
Steffen Larsen og Yasser Ghanbari, Marianne Leth Weile

Referent:
Kirsten Hundahl overtog rollen som referent, da Marianne havde meldt afbud.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 27. maj 2021
Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

3. Velkommen til ny rektor. (V. Anna)
En enstemmig bestyrelse havde sammen med et enstemmigt ansættelsesudvalg valgt Marianne Leth Weile
til rektor for Frederiksberg HF-kursus med tiltrædelse 1. oktober 2021. Det er en stor glæde at byde
Marianne Leth Weile velkommen og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Der herskede ingen tvivl om,
at Marianne var den bedste kandidat ud af et yderst kvalificeret ansøgerfelt. Ansættelsesproceduren blev
varetaget af eksternt rekrutteringsfirma, og deres indsats var bestyrelsen imponeret over og roste meget.

4. Velkommen til nye elevrepræsentanter og afsked med Yasser (V Anna)
Yasser var desværre forhindret i at møde, men bestyrelsen takker Yasser for et fint samarbejde.
Clara Gamby Jensen, forperson for elevrådet på Frederiksberg hf og Cornelius Gry-Linjensøe,
næstforperson for elevrådet præsenterede sig selv og blev budt velkommen af bestyrelsen.
De har begge været på bestyrelseskursus, og har derigennem allerede fået opbygget et netværk. Vi ser
frem til et godt samarbejde og glæder os over, at elevrådet allerede har taget fat på vigtige emner som
trivsel på skolen.

5.Bestyrelsens sammensætning efter kommunalvalget
Valg til bestyrelsen følger kommunalvalget, således skal der udpeges eller genudpeges medlemmer til
bestyrelsen med tiltrædelse 1. januar 2022. Jeppe Mikkelsen meddelte, at han ikke længere kan stille op til
bestyrelsen, da han skifter arbejde. Det beklagede bestyrelsen, men ønsker Jeppe god vind i det nye job. HF
Hovedstaden skal således på vegne af AE-udvalget udpege et nyt bestyrelsesmedlem. Jeppe vil være
behjælpelig med denne opgave. Marianne Leth Weile følger processen og varetager de nødvendige

kontakter til de udpegende instanser.
Den nye bestyrelse vil således være klar efter det kommende bestyrelsesmøde 3. december 2021, Hvor en
ny konstituering forhåbentlig vil kunne finde sted. Alternativt finder konstituering sted ved første møde i
2022.

6. Lukket punkt
7. Forslag til forretningsorden
Ud over vedtægterne har bestyrelsen ikke tidligere opereret efter en forretningsorden. Nicklas og Manisha
udarbejdet er forslag, som sendes til godkendelse i bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Med
mødeindkaldelsen var medsendt et par forslag til inspiration.

8 evt.
Rektor Marianne Leth Weile indsættes ved en reception den 28. oktober fra kl 15-17. Invitation udsendes
primo oktober 2021.

Punkter til bestyrelsesmødet den 2. december 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Budgetopfølgning for 2021
Budget 2022 samt budgetforudsætninger til godkendelse
Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsens arbejde
Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen
Orientering om aktivitetsindberetninger/årshjul ol. i forhold til skolens drift.
Vedligeholdelsesplan for 2021-2031
Formand for bestyrelsen

Yderligere punkter til dagsorden den 2. december 2021 bedes fremsendt til Marianne senest den
15.november. Dagsorden fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før bestyrelsesmødet.
•

Bestyrelsesmøder i skoleåret 2021/2022:
Torsdag d. 2. december 2021
Torsdag d. 24. februar 2022
Torsdag d. 9. maj 2022

