Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2013 kl. 16-18
Til stede: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck, Karen Margrethe Pedersen, Poul Jørgensen,
Espen Reedtz, Maria Neuberg Hansen, Troels Meier Jacobsen, Jens Gade og Detlef Dohrn.
Afbud fra Jan Peter Jensen og Gerd Rahbek Clemmensen
Thorleif Hansen deltog i mødet under behandlingen af punkt 7.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra mødet den 26. august 2013.
2. Skolen siden sidst.
Jens Gade:
Det tragiske dødsfald under en 3g ekskursion til København blev drøftet.
Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med Jens Gades håndtering af forløbet.
Valg af studieretninger for nuværende 1g. Der bliver etableret 6
studieretningsklasser. Den sproglige studieretning bliver ikke etableret i år,
fordi kun 6 elever har valgt denne retning.
Der har været et traditionelt valgarrangement og i samarbejde med
JydskeVestkysten og Kommunen et særligt arrangement med Anders Lund
Madsen.
Eksamensresultaterne fra alle landets gymnasier er blevet underkastet en
socioøkonomisk vurdering. Vi gør i den sammenhæng en god figur, men vi er
noget skeptiske mht. undersøgelsens metode. Der er efter alt at dømme ikke
taget højde for, at vi har en hel del elever med bopæl i Tyskland.
Rektorårsmødet: der bliver fremover målt og vurderet efter alle New Public
Management kunstens regler.
Licitationen til halbyggeriet går efter planen.
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Der udarbejdes i samarbejde med arkitekten en tidsplan for vores ombygning.
Susan Pedersen har fået ansættelse som uddannelsesleder ved Munkensdam
Gymnasium. Vi har i den anledning opslået en stilling med oldtidskundskab.
Samtalerne med lærerne om arbejdstid er nu begyndt. Vi satser på, at lærerne
selv kan tilrettelægge deres arbejdstid.
Der har været en Workshop om Innovatoriet.

Espen Reedtz og Poul Jørgensen:
Det går godt med den nye form for arbejdstidsplanlægning. Der er stadig de
sædvanlige travle perioder. I den forbindelse er det er fint med fleksibilitet.
Der har været en lærerfest med underholdning ved adskillige lærerbands.
Der snart børnejulehygge og diverse julefrokoster.
Poul og Espen har været på et kursus i bestyrelsesarbejde.
Maria Neuberg Hansen:
Der har været et spændende at-forløb sammen med ECCO.
OD havde ikke så stor opbakning som man kunne ønske. Der skal arbejdes for en øget
aktivitet til næste år.
Troels Meier Jacobsen:
Der er problemer med de nye busplaner.
Eleverne var glade for arrangementet med Anders Lund Madsen.
De nye elever har følt sig rigtig godt modtaget.

3. Fremlæggelse af kvartalsregnskab.

Bilag 1

Jens Gade gennemgik kvartalsregnskab. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

3

4. Vedtagelse af budget for finansåret 2014.

Bilag 2

Jens Gade gennemgik budgettet.
Bestyrelsen godkendte budgettet.

5. Godkendelse af oprettelse af studieretninger for næste skoleår

Bilag 3

Bestyrelsen godkendte udbuddet.

6. Fremtiden for den Internationale Klasse.
De danske elever i den internationale klasse kan efter første semester vælge, om de vil
skifte til en anden studieretning. I år valgte kun to danske elever at blive i den
internationale klasse, og det er ikke muligt at undervise den danske del af klassen på
det grundlag. I løbet af den nærmeste tid skal Friedrich Paulsen Schule afklare
hvorledes den tyske del af klassen skal videreføres.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan planlægge en helt ny form for en international
klasse.

7. Projekt Grøn Skole. Redegørelse for udviklingen i skolens energiforbrug og
besparelsesinitiativer ved driftsleder Thorleif Hansen.
Vores fjernvarmeforbrug er trods øget elevtal generelt faldende, dog blev forbruget
øget i forbindelse med indføring af mekanisk luftudskiftning i klasselokalerne.
El-forbruget er stabilt trods stærkt voksende elevtal. Dette er opnået ved målrettet
modernisering og optimering af de elektriske anlæg.
Også vandforbruget er upåvirket af det voksende elevtal. Dette opnås ved at fejl
indberettes og rettes omgående.
Alt i alt opnås de fine resultater ved et dygtigt arbejde fra teknisk afdelings side og ved
et godt samarbejde med alle personalegrupper.
Bestyrelsen udtrykte sin glæde over den flotte indsats.
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8. Godkendelse af ferieplan.

Bilag 4

Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

9. Udbud af nyt fag på skolen

Bilag 5

Bestyrelsen godkendte at vi fremover udbyder faget innovation som valgfag på Cniveau. Faget forventes at indgå i fagpakken til HF-erhverv som forventes udbudt fra
2015.

10. Eventuelt.

Næste møde

Tirsdag d. 25. marts kl. 16-18 med efterfølgende middag.

Laurids Rudebeck

Jan Peter Jensen

Karen Margrethe Pedersen

Gerd Rahbek Clemmensen

Poul Jørgensen

Espen Reedtz

Troels Meyer Jacobsen

Maria Neuberg Hansen

Vita Andreasen

Jens Gade

