Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012 kl. 16-18
Til stede: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck, Jan Peter Jensen, Karen Margrethe Pedersen,
Poul Jørgensen, Espen Reedtz, Emil Åbroe Møller, Sofie Bjørn Nissen, Jens Gade, Detlef
Dohrn.
Afbud fra: Gerd Rahbek Clemmensen
Økonomichef Jakob Vittendorff, statsautoriseret revisor Jan Wilhelmsen og statsautoriseret
revisor Bjarne Bruun Sørensen deltog i mødet. Inspektor Jens Frørup Madsen deltog i mødet
under punkt 6.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra mødet d. 6. december 2011.
2. Nyt fra skolen rektor/lærere/elever.
Jens Gade:
Vi har i dag haft pædagogisk dag, hvor 50 elever var med for at fortælle om deres syn på
god undervisning. Vi skal til at se begrebet lektier efter i sømmene.
Vi har været til møde i Kommunen for at drøfte muligheden for at være faste lejere i en
ny hal i forbindelse med de øvrige Tønderhaller.
Vi har haft en klasse på udveksling i Istanbul.
Internationalt udvalg planlægger en rejse for lærerne til Amsterdam, hvor vi kan studere
lektiefri undervisning.
Glaspartiet mellem vest- og sydfløj skal renoveres.
Der er blevet opstillet to pavilloner, som lærerne kan bruge som arbejdsrum.
Kantinen er kommet godt i gang under de nye forhold.
Vi ændrer ikke rygeregler før der kommer ny lovgivning.
Pædagogisk udvalg arbejder med en ny mere håndterbar teamstruktur.
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Den internationale klasse har nu 5 ansøgere, og vi arbejder i disse dage for at finde nogle
flere interesserede elever.
Vi går inden længe over til et nyt fakturaflowsystem.
Alle lærere får inden længe en i-pad eller en tablet, hvilket i sig selv fører til en form for
efteruddannelse.
Espen:
Den pædagogiske dag har været spændende.
Vi er nu mange lærere og generationsskiftet forløber godt.
Emil og Sofie:
Vil gerne vide lidt mere om hvad lærerne bruger deres i-pads til.
3g har afleveret deres at-synopser og 2g har skrevet deres SRO.
Kantinen er rigtig godt i gang, også med sund mad.

3. Gennemgang af årsregnskabet for 2011.

Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik årsregnskabet for 2011.
Jan Wilhelmsen gennemgik revisionsprotokollen. Det anbefales, at vi i forbindelse med
de interne it-systemer udarbejder en forretningsgangsbeskrivelse om oprettelse og
nedlæggelse af brugere, procedurer for backup samt gennemgang af brugerrettigheder.
Bjarne Bruun Sørensen har stor ros til skolens administration.

4. Godkendelse og underskrivelse af årsregnskab.
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollen.
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5. Godkendelse af indstilling om oprettelse af nye klasser.

Bilag 2.

Der oprettes 8 nye stx-klasser og 3 nye hf-klasser på baggrund af 203 uddannelsesparate stxansøgere og 76 uddannelsesparate hf-ansøgere. Vi regner med, at der i forårets løb kommer flere
hf-ansøgere. På grund af den nye regel om maksimalt 28 elever i gennemsnit pr klasse ved start
af en årgang bliver driften noget dyrere, selv om vi har fået øget taksametertilskuddet.
Den ene af stx-klasserne kan med fornøden elevtilslutning blive til en international klasse.
Bestyrelsen godkendte rektors indstilling som den fremgår af bilag 2.

6. Præsentation af arbejdet med det nye skriftlighedsbegreb.

Jens Frørup Madsen orienterede.
Den nuværende skelnen mellem undervisningstid og elevtid blokerer for den nødvendige
nytænkning. Vi vil gerne med i en forsøgsordning hvor man kan tænke uden om begrebet
elevtid.

7. Eventuelt.

Kommende møder

Tirsdag d.19. juni kl. 16-18
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