Bestyrelsesmøde mandag den 12. december 2012 kl. 14-16
Til stede: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck, Poul Jørgensen, Espen Reedtz, Sofie Bjørn
Nissen, Maria Neuberg Hansen, Jens Gade, Detlef Dohrn.
Afbud fra: Gerd Rahbek Clemmensen, Jan Peter Jensen, Karen Margrethe Pedersen.
Økonomichef Jakob Vittendorff deltog i mødet under punkterne 3 og 5.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Nyt fra skolen.
Jens Gade:
Studieretningsklasserne er oprettet. Der er to klasser med hhv. 34 og 33 elever, og der
kan ikke foretages en fornuftig omfordeling. Vi kan heller ikke dele klasserne, da vi så
ville mangle lokaler og personale. Vi vil i de to store klasser indsætte kolleger som
støtte, når der er behov for det.
Der er for tiden en hel del lærere på barselsorlov.
Vi har modtaget 25.000 kroner fra Toosbuy fonden til støtte for vores udveksling med
en skole i Bronx.
Vores tidligere elev Stig Lykou er af Jyllands Posten indstillet til prisen som årets helt.
Vi har en gruppe i gang med at se på muligheder for ombygninger.
Espen Reedtz:
Lærerne har drøftet de to store studieretningsklasser, og de er indstillet på at være
konstruktive og at bruge praktiske løsninger.
Vi var rigtig glade for studieturen til Amsterdam.
Studieretningsprojektet for 3g giver lærerne en stor arbejdsbelastning.
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Maria og Sofie:
Eleverne har også drøftet klassekvotienter og er indstillede på at få det bedst mulige ud
af situationen.
Der har været sprogdag for 1g, 2g og hf, og det var vellykket.

3. Gennemgang af kvartalsregnskab.

Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik kvartalsregnskab. Bestyrelsen tog regnskabet til
efterretning.

4. Godkendelse af ferieplanen for skoleåret 2013-14.

Bilag 2

Ferieplanen blev vedtaget.

5. Vedtagelse af budget for finansåret 2013.

Bilag 3.

Jakob Vittendorff gennemgik budgettet.
Bestyrelsen godkendte budgettet.

6. Endelig vedtagelse af halbyggeri i sameje med Tønder Kommune.

Bilag 4.

Bestyrelsen gav tilsagn om at samarbejde med Tønder Kommune om opførelse af en
fælles idrætshal.

3

7. Campusplaner med 2-årigt HF. En orientering.

Bilag 5.

Jens Gade orienterede:
VUC-Sønderjylland har ansøgt om at oprette toårigt hf i Tønder, og i den anledning
har vi via det forpligtende samarbejde i Sønderjylland indgivet et høringssvar til
Regionen og derfra videre til Ministeriet.
Tønder Handelsskole har i en støtteerklæring bakket op om ansøgningen fra VUCSønderjylland.
Det har indtil nu været uklart for os hvad campusplanerne her i byen konkret går ud
på. Vi er blevet adspurgt om vores mening om planer om at bygge en hal på campus,
men vi har ingen konkrete informationer om disse planer.
Vi har i dag fået nye tal fra regionen, der viser at i Tønder Kommune er stx-frekvensen
37% og hf-frekvensen er 13%.
I ansøgningen fra VUC-Sønderjylland er brugt forældede tal fra UNI-C; de nye tal fra
UNI-C giver et helt andet billede af uddannelsesfrekvensen i Tønder Kommune.
Vi ser ansøgningen fra VUC som et direkte angreb på os og ikke et seriøst bud på at
hæve uddannelsesfrekvensen her på egnen.
Det viser sig, at Tønder Kommune ikke var orienteret om ansøgningen fra VUCSønderjylland.
Der er nu indkaldt til et orienterende møde med alle involverede parter på Rådhuset
d. 18.december.

8. Kort gennemgang af rektors resultatlønskontrakt for 2011-12.
Der var ingen bemærkninger til resultatlønskontrakten.

Bilag 6.
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9. Eventuelt.

Kommende møder

Tirsdag d. 19. marts kl. 16-18
Tirsdag d. 7. maj kl. 16-18
Tirsdag d. 27. august kl. 16-18
Tirsdag d. 3. december kl. 16-18

Laurids Rudebeck

Jan Peter Jensen

Karen Margrethe Pedersen

Gerd Rahbek Clemmensen

Poul Jørgensen

Espen Reedtz

Maria Neuberg Hansen

Sofie Bjørn Nissen

Vita Andreasen

Jens Gade

