Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2011 kl. 16-18
Til stede: Vita Andreasen, Jan Peter Jensen, Gerd Rahbek Clemmensen, Karen Margrethe
Pedersen, Poul Jørgensen, Ulrike Ries Feddersen, Olivia Harbsmeier, Jens Gade, Detlef
Dohrn.
Afbud fra: Laurids Rudebeck.
Desuden deltog statsautoriseret revisor Jan Wilhelmsen PWC og økonomichef Jakob Vittendorff, og
lektor Jonas Cilieborg deltog under punkt 5.

Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra mødet d. 23. november 2010.
2. Nyt fra skolen rektor/lærere/elever.
Jens Gade:

Vi har rigtig mange ansøgere.
Vi vil styrke fastholdelsen af hf-erne, ved at ansætte en
undervisningsassistent, eksempelvis en folkeskolelærer.
Jens har holdt et oplæg for de sprogstuderende på Aarhus Universitet
om hvad det indebærer og kræver at være gymnasielærer.
Koret har været med i opførelsen af Skabelsen.
Vi har nyansat en særdeles dygtig sekretær og en lige så dygtig
regnskabsmedarbejder.
Vi skal ansætte en hel del nye lærere.
Jens har besøgt Den Tyske Ambassade for at drøfte samarbejdet i
netværket Deutsche Partnerschaft Schulen (PASCH) .
Vi har afholdt prøver til Deutsches Sprachdiplom.
Jens har været til møde i repræsentantskabet for SDU.
Studievejledningen er ude af den nye overenskomst, så vi er frit stillet
fremover. Vi fastholder ressourcen, og har næste år to studievejledere
med øget tilstedeværelse på skolen.
Der bliver efter alt at dømme ikke nogen ny Europaklasse i næste
skoleår.
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Alle fagene arbejder fortsat med Ny Skriftlighed, og der er nedsat en
arbejdsgruppe for at udarbejde en manual.
Vi har fået bevilget 3,3 millioner kroner til at renovere
naturfagslokalerne.

Olivia:

Det kunne være givtigt at drøfte ændringerne i studievejledningen med
elevrådet.

Poul:

Den større skriftlige opgave er bedømt, og der arbejdes nu med
forberedelse af AT-prøven.

Olivia og Ulrike:
Musicalen var fin, men deltagelsen kunne være bedre.
Elevrådet arbejder på at blive mere synligt.
Der er nu etableret lærer-elev-team i alle klasser bortset fra
afgangsklasserne.
Elevopholdsrummet i kælderen bliver piftet op med nye møbler.
Der er studierejser i næste uge.
Der er valgt nye bestyrelsesmedlemmer fra elevside.
Der kommer et nyt sundhedsprojekt om kost og motion. Der kan indgå
nye lidt specielle sportsarter.
Gerd:

Hvordan med bevilling til gymnasiefester?

Jens:

Vi har fået en bevilling til at invitere gamle elever med til festerne.

3. Årsregnskabet 2010

Bilag 1

Jan Wilhelmsen gennemgik årsregnskabet. Resultatet er på 3,1 millioner kroner, og vi
har for første gang en positiv egenkapital, nemlig beskedne 1,7 millioner kroner.
Revisionen står inde for at skolens drift er fornuftig, og at der ikke er punkter, der
kræver bestyrelsens særskilte opmærksomhed.
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollen.
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4. Oprettelse af klasser på 1. årgang.

Bilag 2

Der oprettes 7 nye stx-klasser og 3 nye hf-klasser på baggrund af 201 stx-ansøgere og 66 hfansøgere. Vi regner med, at der i forårets løb kommer flere hf-ansøgere. Det er beklageligt, at
søgningen fra dansk side til Europaklassen har været meget beskeden, og det er bestyrelsens
vurdering, at der i år ikke er basis for at oprette en Europaklasse Der kræves et større
forarbejde for at kunne skabe fornyet interesse for Europaklassen.

5. Elevtilfredshedsundersøgelse.

Bilag 3

Jonas Cilieborg gennemgik resultaterne fra elevtilfredshedsundersøgelsen. Der skal findes en
løsning for rygerne blandt eleverne. Vi skal være opmærksomme på mobning og evt. i den
forbindelse spørge opdelt på hhv. hf og stx og årgange. Elevdebatten på First Class kan være
et forum med en for grov tone. Elev-lærer teamene skal være opmærksomme på
klasserumskulturen.
Det er godt, at vi har fået det nye ventilationssystem. Der er ros til teknisk afdeling for det
høje niveau i vedligeholdelsen af skolen.

6. Redegørelse for byggeplaner/licitation på ombygninger.
Der er afholdt licitation, og vi afventer byggetilladelse for at kunne gå i gang hurtigst muligt.

7. Godkendelse af ændret ferieplan.

Bilag 4

Ferieplanen blev godkendt.

8. Kort orientering om overenskomst 2011.
Punktet er udsat til næste møde.

9. Orientering om ændringer i studievejledningsbekendtgørelsen.
Punktet er udsat til næste møde.
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10. Eventuelt.
intet

Næste møde:

Tirsdag d. 7. juni kl. 14-16

Laurids Rudebeck

Jan Peter Jensen

Karen Margrethe Pedersen

Gerd Rahbek Clemmensen

Poul Jørgensen

Tuk Andreasen

Olivia Harbsmeier

Ulrike Ries Feddersen

Vita Andreasen

Jens Gade

