Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2015 kl. 14-16
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Laurids Rudebeck, Andreas P. Cornett, Karin Holdt, Gunnar
Eggert Jørgensen, Espen Reedtz, Johanne Mailund Rebsdorf, Jens Gade og Detlef Dohrn.
Afbud fra Laurids Rudebeck og Troels Meier Jacobsen.
Økonomichef Jakob Vittendorff og statsautoriseret revisor Bjarne Bruun Sørensen deltog i
mødet under punkt 3.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Skolen siden sidst.
Jens Gade:
Vi har mistet inspektor Bo Trige Rasmussen, der døde for kort tid siden.
Vi har været til strategiseminar i Slesvig.
Den amerikanske ambassadør har været på et meget vellykket besøg.
Der har været åbent hus med fin tilslutning.
Kantinen tages i brug til kulturcafé i aften.
Vi har ansat en lærling, der bliver uddannet som ejendomsfunktionær.
Espen Reedtz:
Vi har haft travlt med at-vejledning, og der er snart studieture.
Der er i denne uge en klasse med 37 elever på udvekslingsbesøg fra Amiens.

2

Johanne Rebsdorf:
Der er travlt og mange normopfyldelseslektioner. Eleverne ser frem til at tage
den nye kantine i brug.

3. Godkendelse af årsrapport og regnskab for finansåret 2014.

Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik årsregnskabet for 2014.
Bjarne Bruun Sørensen gennemgik revisionsprotokollen.
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollen.

4. Klasseoprettelse.

Bilag 2

Vi forventer på baggrund af 165 stx-ansøgninger og 61 hf-ansøgninger at oprette
6 stx-klasser og 3 hf-klasser.
5. Orientering om personalets strategiovervejelser.
Gunnar Eggert Jørgensen orienterede ud fra et omdelt papir om proces og
resultater. Det væsentligste er, at alle føler ejerskab i forhold til den nye
strategiplan.
Jens Gade fremhævede, at vi skal til at arbejde mere vertikalt med
studieretningerne, og dette skal afspejles i den nye ledelsesstruktur.
Klasseteamene skal medtænkes i denne vertikale struktur, og klasseteamene med
tilknyttede elever skal have større ansvar. Der skal etableres en intern
efteruddannelse for klasseteamene.
Birthe Friis Mortensen udtrykte stor tilfredshed med processen.
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6. Drøftelse af ny ledelsesstruktur.

Bilag 3

Vi bruger fremover stillingsbetegnelsen uddannelsesleder i stedet for som hidtil
inspektor.
7. Drøftelse af bygning af ny klassefløj. Uden for referat.

Bilag 4

8. Justering af skolens studie- og ordensregler.

Bilag 5

Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede ændringer.
9. Eventuelt.
Næste møde mandag d. 22. juni kl. 15

Herefter besigtigelse af skolens nye kantine.
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