Referat af møde i skolebestyrelsen Frederiksberg HF.
Torsdag den 6. januar 2022
Inviterede deltagere:
Anna Karlskov Skyggebjerg, Mette Asmild, Steffen Larsen, Manisha de Montgomery Nørgaard, Niklas HolmRasmussen, Clara Gamby og Cornelius Gry-Liljensøe.

Obligatorisk tilforordnet:
Marianne Leth Weile (referent).

Afbud:
Steffen Larsen, Clara Gamby

1.Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at det forud for mødet var
besluttet at udskyde de planlagte punkter vedrørende budgetopfølgning, budgetgodkendelse og
udarbejdelse af årshjul til bestyrelsesmødet 24. februar 2022, jf. referat fra skolebestyrelsesmøde 30.
september 2021.

2. Godkendelse af referat af ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2021
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse, jf. dagsordenens punkt 5 vedrørende bestyrelsens
sammensætning efter kommunalvalget. Bestyrelsen tiltræder 1. maj 2022 og ikke 1. januar 2022.

3. Orientering fra rektor om udvikling på skolen, herunder også arbejdet med
bestyrelsesudpegningen
a) Bestyrelsen mangler pt. et medlem, da Jeppe Mikkelsen er trådt ud. Rektor er i kontakt med FH
Hovedstaden om det nye medlems kompetenceprofil og nødvendigheden af at få udpeget et nyt
medlem snarest muligt. Rektor er desuden i kontakt med kommunalbestyrelsen på Frederiksberg
vedrørende det medlem, kommunalbestyrelsen skal udpege ved bestyrelsens konstituering 1. maj
2022. Kompetenceprofilerne blev drøftet.
b) Rektor orienterede om den organisatoriske udvikling, som blandt andet medfører ansættelsen af to
nye uddannelsesledere pr. 1. maj 2022. Skolen har indgået et samarbejde med rekrutteringsfirmaet
Mussmann med henblik på at få ansat de helt rigtige kandidater.
c) Januar 2021 påbegyndtes et pædagogisk udviklingsprojekt om den udvidede lærerrolle. Dette
projekt fortsætter i foråret 2022. Der arbejdes særligt med udviklingen af en praksis med to-lærer
ordning samt systematisk relationsdannelse. Projektet ledes af Pædagogisk Udvalg i et tæt
samarbejde med læringskonsulent Casper Rongsted. Projektet inddrager alle undervisere.
d) Frederiksberg HF videreudvikler de kommende år nye fagpakker og nye profilklasser. Dette arbejde
sker i et værdifuldt samarbejde med andre HF-2 udbydere.

e) Skolen er som resten af samfundet underlagt restriktioner som følge af Covid-19. Det lægger beslag
på mange ressourcer og er en belastning for mange elever og ansatte. Eleverne fik lovning på, at
skolen vil gøre en ekstra indsats for at iværksætte sociale aktiviteter for eleverne, når dette igen er
tilladt.

Orientering fra forpersonen om bestyrelsessituationen frem til 1. maj, herunder ønsket om
skifte på forpersonsposten
Bestyrelsen genkonstitueredes på baggrund af forpersonens ønske om at fratræde som forperson. Frem til
konstitueringen 1. maj 2022 er Mette Asmild forperson og Anna Karlskov Skyggebjerg næstforperson.

Drøftelse af bestyrelsesopgaver i den nære fremtid
Bestyrelsen ønsker, at bestyrelsen fremover beskæftiger sig mere med skoleudvikling og er mere synlige på
skolen. Herudover er der er ønske om, at bestyrelsens medlemmer skal have en ambassadørfunktion i
forhold til hf-uddannelsen og Frederiksberg hf-kursus. Punktet drøftes igen efter konstitueringen 1. maj
2022.

Drøftelse af forretningsorden
Et udkast til en forretningsorden blev vurderet og kommenteret. Bestyrelsen opnåede enighed om en
forretningsorden, som efter et sidste gennemsyn vedtages som forretningsorden for bestyrelsen på
Frederiksberg hf-kursus.

Repetition af mødedatoer
Torsdag d. 24. februar 2022
Torsdag den 19. maj 2022

Eventuelt
Ingen bemærkninger

