Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. december 2011 kl. 14-16
Til stede: Jan Peter Jensen, Karen Margrethe Pedersen, Gerd Rahbek Clemmensen, Poul
Jørgensen, Espen Reedtz, Emil Åbroe Møller, Sofie Bjørn Nissen, Jens Gade, Detlef Dohrn.
Afbud fra: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck.
Økonomichef Jakob Vittendorff deltog i mødet under punkterne 3 og 4. Lektor Michael
Longerich deltog i mødet under punkt 7.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra mødet d. 5. oktober 2011.
2. Nyt fra skolen rektor/lærere/elever.
Jens Gade:
Vi har ansat Warren Linde som ny kantineleder, og vi arbejder på at fortsætte med det
hidtidige personale. Der skal indkøbes en del nyt udstyr til kantinen.
Fremover må der i hver årgang højst være 28 elever i gennemsnit pr. klasse. Det er i den
sammenhæng nok hensigtsmæssigt at ophæve vores hidtidige regel om maksimalt 30 i
hver klasse.
Studieretningsklasserne er nu dannet. I to af klasserne er der for indeværende 31 elever.
Asta Villadsen har vundet en kronikkonkurrence udskrevet af Lectio.
Der bliver dannet et uddannelsesråd for ungdomsuddannelserne i Tønder Kommune.
3g er klar til at skrive studieretningsprojekt fra i morgen.
Der har været en orienteringsaften om valg af studieretninger for 1g og deres forældre.
Sidste uge var der forældreaften for 2k i anledning af deres kommende studierejse til
USA.
Amnesty International har udgivet et hæfte med bidrag fra 8 af vores elever.
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Vi er ikke part i planerne om campus for Handelsskolen, Teknisk Skole, VUC og 10.
Vest, men vi har fundet anledning til at udtrykke bekymring over for planer om at flytte
biblioteket fra de nuværende bygninger.
Emil og Sofie:
Eleverne er glade for de nye koldtvandsautomater.
Der er i elevrådet utilfredshed med forskellige former for elevbetaling, eksempelvis
betalingen for print og for studierejser.
Elevrådet har været på en hyttetur, hvor en hel del desværre ikke deltog.
Sofie nævner, at nogle nye elever synes, at der er mangel på koncentration og for megen
uro i timerne. Teamene skal arbejde med klasserumskulturen.

Poul Jørgensen:
Alle HF-lærerne har været på et godt 2-dages kursus i Slesvig.
Der har været en vellykket personalefest med ost, pølser og musik.

3. Gennemgang af kvartalsregnskabet.

Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik regnskabet for 3. kvartal. Bestyrelsen tog
kvartalsregnskabet til efterretning.

4. Budget for regnskabsåret 2012.
Jakob Vittendorff gennemgik budgettet.
Bestyrelsen godkendte budgettet.

Bilag 2
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5. Rektors resultatlønskontrakt 2010-11.

Bilag fra sidste møde

De fleste punkter var obligatoriske og fastsat af Ministeriet.
De enkelte punkter i kontrakten blev gennemgået.

6. Rektors resultatlønskontrakt 2011-12.

Bilag fra sidste møde

Kontrakten følger skabelonen fra tidligere år.
Under punktet ”fleksibel anvendelse af lærerressourcer” satser vi på lærersamarbejde og
udvikling af fælles materialer og metoder.
Hvis Ministeriet giver mulighed for det, vil vi gerne fokusere på færre punkter i
fremtidige resultatlønskontrakter.

7. Europaklassen bliver en international klasse.
Michael Longerich orienterede om nye planer for en international klasse. Baggrunden for
at udarbejde nye planer er den hidtidige manglende interesse blandt danske elever nord
for grænsen.
Ifølge den nye plan har eleverne både engelsk og samfundsfag på A-niveau, samt
matematik på B-niveau. Der bliver nu mulighed for at danske elever kan nøjes med tysk
på B-niveau. Ulempen for sådanne elever vil være, at de så ikke har en tysk
studentereksamen. Ud over i biologi bliver der fremover også undervist på engelsk i
historie og kemi. Eleverne får mulighed for at vælge et kunstnerisk fag i 1g på lige fod
med alle andre elever, og de får et forløb i almen sprogforståelse lige som de øvrige
elever. Der vil blive et udvekslingsophold i England i løbet af 3g. Eleverne får i 3g
mulighed for at vælge 2 valgfag sammen med de øvrige elever i 3g. Faget religion er
planlagt til at blive placeret i 2g.
Næste trin er at besøge Ministeriet med vores nye plan.
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8. Eventuelt.
Gerd Rahbek Clemmensen fortalte kort om trainee-uddannelsen på Ecco, og vil gerne
præsentere denne uddannelse for vores elever. Det ser vi særdeles lyst på.

Kommende møder

Onsdag d. 28. marts kl. 14-16
Tirsdag d.19. juni kl. 16-18
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