
Referat af møde i skolebestyrelsen Frederiksberg HF. 

Torsdag den 12. maj 2022  
 

Inviterede deltagere:  

Mette Asmild, Anna Karlskov Skyggebjerg, Christian B. Kummerfeldt, Nurten Akgün, Manisha de 

Montgomery Nørgaard, Niklas Holm-Rasmussen, Cornelius Gry-Liljensøe, Clara Gamby Jensen Obligatorisk 

tilforordnet:  

Marianne Leth Weile (referent). 

Gæster: 
Julie Hjordt Jensen, Iben Kristine Engberg. 

Afbud:  
Anna Karlskov Skyggebjerg, Christian B. Kummerfeldt 

 

1.Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med en bemærkning om, at bilag ønskes udsendt i bedre tid inden møderne.  

2. Godkendelse af referat af ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 24. februar 2022 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Præsentation af og velkommen til nye medlemmer 

Mette orienterede om bestyrelsens arbejde og historik og bød herefter velkommen til bestyrelsens nye 

eksterne medlem. Frederiksberg kommunalbestyrelse har udpeget Nurten Akgün som repræsentant i 

bestyrelsen. Bestyrelsen har eftersøgt en kompetenceprofil, som er kendetegnet ved en dialogorienteret og 

tillidsbaseret tilgang, en repræsentant for velfærdsuddannelserne med en interesse i unges dannelse og 

uddannelse. Nurten arbejder især med ungevejledning og er blandt formand for Integrationsrådet på 

Frederiksberg. Bestyrelsen er derfor glade for at kunne byde velkommen til et bestyrelsesmedlem, som i 

allerhøjeste grad matcher profilen. 

4. Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen konstitueredes med følgende medlemmer: 

Mette Asmild, Professor, KU Life, Københavns Universitet (udpeget af KU). Forperson. 

Anna Karlskov Skyggebjerg, Afdelingsleder for fagdidaktik, DPU, Aarhus Universitet (udpeget af AU). 

Næstforperson. 

Nurten Akgün, medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse for SF (udpeget af Frederiksberg 

kommunalbestyrelse). 

Christian B. Kummerfeldt, Kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd-Kreds Hovedstaden (udpeget af FH 

Hovedstaden). 



Manisha de Montgomery Nørgård. Medarbejderrepræsentant. 

NN. Medarbejderrepræsentant vælges på lærernes PR-møde d. 24.5. 2022. 

Cornelius Gry-Liljensøe. Elevrepræsentant. 

NN. Elevrepræsentant vælges på konstituerende elevrådsmøde august 2022. 

 

5. Præsentation af nye uddannelsesledere, Julie Hjordt Jensen og Iben Kristine Engberg 
Skolen har ansat to nye uddannelsesledere pr. 1. maj 2022.  

Julie Hjordt Jensen har solid erfaring indenfor uddannelse og ledelse på det alment gymnasiale område, 

hvor hun har arbejdet med udvikling af såvel pædagogik som drift. Julie er kommunikativt og organisatorisk 

stærk og glæder sig til at være med til at udvikle Frederiksberg HF. 

Iben Kristine Engberg har ligeledes solid erfaring indenfor uddannelse og projektledelse på det alment 

gymnasiale område og som læringskonsulent i Undervisningsministeriet. Iben er idérig og 

udviklingsorienteret, og hun har et omfattende netværk i undervisningsverdenen. Iben glæder sig særligt til 

at udvikle skolens bærende værdier: dialog, fællesskaber, udvikling. 

Det er en stor styrke for den positive udviklingsproces, Frederiksberg HF er inde i, at skolen har ansat Julie 

og Iben. 

6. Opfølgning på budget og særlige investeringer 
Marianne orienterede om progressionen i den særlige investeringsstrategi. Der er sat arbejder i gang, som 

forbedrer skolens fællesarealer inde og ude, samt en række pædagogiske og didaktiske indsatser. 

7. Orientering om måling af professionel kapital 
Frederiksberg HF har i foråret 2022 målt skolens professionelle kapital. Marianne og Manisha 

præsenterede proces, begreber og resultater for bestyrelsen. Målingen afspejler en skole med en høj grad 

af tillid, mening og engagement, men målingen viser også, at der er behov for at arbejde videre med 

elevernes motivation. Samarbejdsudvalget udarbejder et udkast til en strategi, som præsenteres og 

implementeres fra skoleåret 2022/2023. 

8.  Kommende møder 
Torsdag d. 22. september 2022 kl. 16.30-18.00. 

Torsdag d. 8. december 2022 kl. 16.30-18.00. 

Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 16.30-18.00. 

Torsdag d. 11. maj 2023 kl. 16.30-18.00. 

9. Eventuelt  
Ingen bemærkninger 

 

 


