Referat af møde i skolebestyrelsen Frederiksberg HF.
Torsdag den 24. februar 2022
Inviterede deltagere:
Anna Karlskov Skyggebjerg, Mette Asmild, Christian B. Kummerfeldt, Manisha de Montgomery Nørgaard,
Niklas Holm-Rasmussen, Clara Gamby og Cornelius Gry-Liljensøe.

Obligatorisk tilforordnet:
Marianne Leth Weile (referent).

Gæster:
Kirsten Hundahl, Carsten Nielsen og Stine Pedersen

Afbud:
Cornelius Gry-Liljensøe

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

2. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Christian B. Kummerfeldt
FH Hovedstaden har udpeget Christian B. Kummerfeldt som repræsentant i bestyrelsen. Christian er
kredsformand i Dansk Sygeplejeråd-Kreds Hovedstaden.
Bestyrelsen har eftersøgt en kompetenceprofil, som er kendetegnet ved en dialogorienteret og
tillidsbaseret tilgang, en repræsentant for velfærdsuddannelserne samt en interesse i unges dannelse og
uddannelse. Med udpegningen af Christian har bestyrelsen fået et nyt medlem, som matcher denne
kompetenceprofil på fineste vis.

3. Præsentation af årsregnskab
Revisorer Carsten Nielsen og Stine Pedersen præsenterede årsregnskabet 2021 og revisionsprotokollatet
for 2021. Den overordnede konklusion var, at revisionen ikke havde nogen forbehold eller kritiske
bemærkninger. Herefter gennemgik revisorerne udvalgte fokuspunkter, og der blev fulgt op på to
kommentarer fra tidligere år vedrørende begrænset funktionsadskillelse og løntillæg. Da skolen er indtrådt
i Stenhus lønfællesskab, forventes der ikke at være bemærkninger til disse forhold fremover.
Der har i 2021 været et større overskud end forventet, jf. punkt 5.

4. Godkendelse af budget 2022
Budgettet for 2022 blev godkendt.

5. Præsentation af investeringsstrategi
Der har været et større overskud end forventet i 2021. Dette skyldes flere forhold:
-

Særlige omstændigheder som følge af Covid-19
Færre udgifter end budgetteret
Et højere elevtal end forventet
Interimsledelse januar 2021 til oktober 2021 og delvis interimsledelse oktober 2021 og året ud

Skolens ledelse ansøgte bestyrelsen om at investere overskuddet fra 2021 i regnskabsåret 2022. Skolen har
for nuværende ikke et behov for yderligere opsparinger, hvorfor ledelsen ønsker at overskuddet fra 2021
skal arbejde for eleverne. Bestyrelsen blev således præsenteret for en investeringsstrategi med eleven i
centrum. Ledelsen ønsker at forbedre de fysiske rammer på skolen, undervisningen samt det sociale liv. Der
er tale om engangsinvesteringer, som vil få en betydelig positiv indflydelse på skolen.
Ledelsens ansøgning og strategiplan blev godkendt.

6. Opfølgende punkter til godkendelse: finansiel strategi og efteruddannelse
Der er i bestyrelsen enighed om, at der ikke for nuværende er behov for yderligere opsparinger, hvorfor
den godkendte investeringsstrategi, jf. pkt. 5, er i overensstemmelse med skolens finansielle strategi.
Bestyrelsen vil fremover følge skolens budget ved kvartalsvise budgetopfølgninger.
Mette Asmild orienterede om skolens anvendelse af efteruddannelsesmidler. Skolen har brugt flere
efteruddannelsesmidler på efteruddannelse i 2020 og 2021 end gennemsnittet for 2014-2016. Dette
skyldes i høj grad, at der er blevet brugt meget få midler på efteruddannelse i 2016, hvorfor beløbene for
2020 og 2021 er på niveau med det, der blev anvendt i 2014 og 2015.
Det blev besluttet fremover at opstille budgetter, som er direkte sammenlignelige med årsregnskabet.
Budgettet for 2022 vil få tilføjet en ny post for ekstraordinære omkostninger.

Eventuelt
Bestyrelsen takkede afgående formand for bestyrelsen, Anna Karlskov Skyggebjerg, for en uvurderlig
indsats for skolen. I en afgørende periode i skolens historie, har Anna spillet en helt central rolle, og såvel
elever som medarbejdere og bestyrelse har haft gavn af Annas meget grundige og ordentlige
arbejdsindsats.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 19. maj 2021 kl. 16.30.

