Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 16-18
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Laurids Rudebeck, Andreas P. Cornett, Jan Peter Jensen,
Karin Holdt, Gunnar Eggert Jørgensen, Espen Reedtz, Maria Neuberg Hansen, Troels Meier
Jacobsen, Jens Gade og Detlef Dohrn.

Dagsorden for den kommende bestyrelse:
Mødet indledtes af Jan Peter Jensen.
1. Optagelse af et bestyrelsesmedlem med særlige kvalifikationer. Optagelsen
foretages i henhold til skolens vedtægter. Bilag 2 og 3.
Rektor Birthe Friis Mortensen blev på baggrund af sine særlige kvalifikationer
optaget i bestyrelsen.
2. Konstituering. Valg af formand for bestyrelsen.
Birthe Friis Mortensen blev valgt til formand for bestyrelsen.
3. Skolen siden sidst.
Jens Gade orienterede om en nyansættelse og øvrige personalesager.
Jens Gade:
Vi har fine ansøgertal, selv om der har været tilbagegang regionalt og på
landsbasis.
Orienteringsaftenen var velbesøgt.
Eleverne har selv iværksat en teaterforestilling, og den var særdeles vellykket.
Koret har deltaget i koncerterne med Sønderjyllands Symfoniorkester.
Vi har holdt prøver til Deutsches Sprachdiplom. Bortset fra tre bestod alle på
højeste niveau; de tre bestod på næsthøjeste niveau.
Atten 8.-klasser har været på besøg. De undervises af vores elever i biologi og
lærer i historie at eksercere i skolegården.
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Vi har holdt en personalemiddag på Ballebro Færgekro.
Der er kulturcafé torsdag aften.
Der bliver nu nedsat et udvalg i Tønder Kommune, hvor alle
uddannelsesinstitutioner får indflydelse på planlægning af tog- og busdriften.
Espen Reedtz:
Skolen er set fra lærerside et rart sted at arbejde, og der er stor vilje til at hjælpe
hinanden.
Den nye overenskomst bliver hos os omsat på en god måde.
Der er nu gang i timefagfordelingen, og det foregår på en rolig måde.
Maria Neuberg Hansen:
Der har på det sidste været rigtig mange afleveringer.
Der er nedsat et kærlighedsudvalg.
Der er en enorm igangsættertrang blandt eleverne.
Vores lærer-elevteams i de enkelte klasser giver fine muligheder for elevernes
medindflydelse.
4. Elevoptaget for det kommende år. Forventninger til klasseoprettelse.

Bilag 4

Vi forventer på baggrund af 280 ansøgninger at oprette 7 stx-klasser og 3 hfklasser.
Der er 8 ansøgere til den internationale klasse, heraf kun 4 med dansk adresse. Vi
kan på den baggrund ikke oprette en ny international klasse.
Vi har nedsat et udvalg, der skal finde frem til et nyt koncept for en international
klasse.
Laurids Rudebeck betoner, at det er ærgerligt, at der ikke kan oprettes en ny iklasse, fordi der i høj grad er brug for samarbejdet hen over grænsen. Det er
vigtigt, at mange af vores elever fortsat lærer tysk på et højt niveau.
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Jan Peter Jensen: vi skal starte med styrkelsen af det tyske sprog allerede i
folkeskolen.
5. Halbyggeriet. En kort orientering, herunder en præsentation af planlagte
ombygninger på skolen.
Det forventes, at byggeriet står færdigt d. 1. august. Samarbejdet med Kommunen
er forbilledligt.
Ombygningerne her på stedet begynder i august måned og forventes gennemført
ved årsskiftet.
6. Mødeplan for bestyrelsesåret 2014.
Den udsendte mødeplan blev godkendt.

7. Eventuelt.
Der tages snart første spadestik til Innovatoriet.
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