
Referat af skolebestyrelsesmøde Frederiksberg HF. 

Torsdag 22/9 2022 kl. 16.30-18.00. 

 

Inviterede deltagere:  

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

Montgomery Nørgaard, Mette Nørbjerg Vangsgaard, Cornelius Gry-Liljensøe, Joeseph Natafji 

Obligatorisk tilforordnet:  

Marianne Leth Weile (referent). 

Afbud:  

Joeseph Natafji 

1.Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

2.Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 12. maj 2022 (vedhæftet). 

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

3.Velkommen til nye medlemmer (v. Mette) 

Velkommen til Mette Nørbjerg Vangsgaard. Mette er medarbejderrepræsentant og medlem af såvel 

Pædagogisk Udvalg som formandskabet for Pædagogiske Rådsmøder på FHF. Mette underviser i fransk og 

idræt og glæder sig til at deltage i bestyrelsens arbejde.  

4.Proces, kvalitetssikring og tilsynsarbejde (v. Marianne) 

Marianne præsenterede kort nogle overvejelser i forhold til kvalitetssikring af bestyrelsens ledelsestilsyn. 

Hvordan kan bestyrelsen arbejde målrettet og strategisk med ledelsestilsynet, og hvordan kobles dette 

arbejde på den daglige kvalitetssikring på skolen? 

Da det vurderedes, at der for nuværende var et større behov for at drøfte aktuelle problematikker og 

udfordringer på skolen, besluttedes det at skubbe det planlagte punkt til næste møde. 



Den positive udvikling fortsætter på mange måder på skolen, og flere indsatsområder forløber efter planen. 

Der har imidlertid også været nogle episoder på skolen, som har krævet mange ressourcer, der ellers skulle 

have være frigivet til andre projekter. Bestyrelsen blev orienteret om de forskellige sager, og det blev 

besluttet at sætte ekstra midler af til en styrkelse af arbejdet med opgaver, som potentielt belaster såvel 

elever, som ledelse, administration og lærere. 

5.Budgetopfølgning og status på særlige investeringer (v. Marianne)  

Marianne gjorde rede for den seneste budgetopfølgning. Der var nogle få afvigelser, som blandt andet kan 

forklares med højere lønudgifter og poster, som hører under den særlige investeringsplan. Bestyrelsen 

godkendte i februar 2022, at det store overskud fra 2021 så vidt muligt skulle omsættes til en særlig 

investeringsplan. Der arbejdes derfor i 2022 med en plan for udvikling af de fysiske rammer, kompetencer 

og trivsel – alt med eleven i centrum. Da det har været vanskeligt at rekvirere håndværkere, er det først i 

sidste halvdel af årets budget, at disse poster begynder at figurere. 

6.Nyt fra SU (v. Manisha). 

SU arbejder blandt andet med skolens beredskabsplan, personalehåndbogen og skolens professionelle 

kapital. Manisha gjorde rede for de indsatsområder, der arbejdes med i forbindelse med professionel 

kapital og den proces, der er sat i gang. Frederiksberg HF ligger rigtigt pænt på mange parametre og særligt 

i forhold til tillid og oplevelsen af at have et meningsfuldt arbejde. Der er derimod nogle udfordringer i 

forhold til lærernes oplevelse af elevers manglende motivation og for meget larm i undervisningen.  

7.Evt. 

Der var ingen drøftelser under dette punkt. 

Næste møde:  

Torsdag d. 8. december kl. 16.00-18.00. 

 

 

 


