Bestyrelsesmøde torsdag den 4. december 2014 kl. 14-16
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Laurids Rudebeck, Andreas P. Cornett, Karin Holdt, Gunnar
Eggert Jørgensen, Espen Reedtz, Johanne Mailund Rebsdorf, Troels Meier Jacobsen, Jens
Gade og Detlef Dohrn.
Der var afbud fra Jan Peter Jensen.
Jakob Vittendorff deltog i mødet under punkt 3 og 4.
Ole Kamp Hansen deltog i mødet under punkt 9.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Skolen siden sidst.
Jens Gade:
Tak for 60-års receptionen!
Ole Kamp Hansen er personlig udpeget som medlem af det hurtigt arbejdende
regeringsudvalg, der skal komme med forslag til en hf-reform. Det er vi stolte over.
Reformforslaget vedrørende stx indeholder ikke banebrydende nyt. Vi gør det meste i
forvejen.
Naturvidenskabsfestivalen med 700 deltagende elever fra grundskolerne var meget
vellykket. Vi prøver at få ECCO med til næste omgang om to år.
Vi havde i dag en børnehave på besøg, og de lavede spændende forsøg i
naturvidenskab.
Byggeriet følger i det store og hele tidsplanen.
De nye haller er taget i brug.
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Der har været forældreaften for begynderklasserne.
Derudover har der for 1g-klasserne og deres forældre været orienteringsaften om
studieretningsvalget med efterfølgende mulighed for konsultation. Der var ikke ret
stor tilslutning til dette arrangement, så vi overvejer at ændre konceptet således, at der
fremover er tilbud om konsultationer i tilslutning til første karaktergivning.
Vi har ansat en ny pedel, der afløser Jørgen Grønbæk.
Vi sender en række tirsdage to lærere til Toftlund Distriksskole, hvor de underviser
elever fra klassetrinene 7-9 i lektiecaféen.
Bente Kofoed Christensen er udpeget som bestyrelsesmedlem for Toftlund
Distriksskole.
Som noget nyt deltager elever fra Læk Danske Skole i vores brobygningsforløb.
Vores eksamensgennemsnit for stx ligger lidt over landsgennemsnittet, og for hf ligger
vi på landsgennemsnittet.

Eleverne:
Sukkerstok-projektet er vellykket igen i år.
3g er ved at være klar til deres Studieretningsprojekt.
Den nye undervisningsmiljørapport er under udarbejdelse.

Lærerne:
Der har været et fint arrangement for at markere 25-året for Murens fald.
Ekskursionerne til København for 3g og 2hf er forløbet fint.
Der har været en inspirerende pædagogisk eftermiddag om omlagt skriftlighed.
Brobygning for elever fra 10. klasserne i vores opland har fyldt en del.
Ved næste P-rådsmøde arbejdes der med strategiplanen, og arbejdet bliver fulgt op ved
et heldagsseminar for hele personalet på Waldschlösschen i Slesvig sidst i februar.
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3. Fremlæggelse af kvartalsregnskab.

Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik kvartalsregnskab. Bestyrelsen tog regnskabet til
efterretning.
Der kan i lyset af skolens gode økonomi blive mulighed for at arbejde med
tolærerordninger i de meget store klasser.

4. Vedtagelse af budget for finansåret 2015.

Bilag 2

Jakob Vittendorff gennemgik budgettet.
Bestyrelsen godkendte budgettet.
Ved næste bestyrelsesmøde drøftes skolens økonomiske strategi mht. likviditet og
soliditet.

5. Drøftelse af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15.
Resultatlønskontrakten for skoleåret 2014-15 blev gennemgået.

Bilag 3

Gunnar Eggert Jørgensen fremhævede, at kontrakten er i god overensstemmelse med
skolens indsatsområder.
Der er enighed om, at kontrakten fint afspejler de områder, som rektor skal arbejde
med.
Vægtningen af de enkelte punkter blev drøftet.
Kontrakten blev godkendt som fremlagt.
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6. Godkendelse af oprettelse af studieretninger for næste skoleår

Bilag 4

Bestyrelsen godkendte udbuddet.

7.

Fastsættelse af skolens elevkapacitet for skoleåret 2015-16

Bilag 5

Det blev vedtaget at fastholde kapaciteten på det nuværende niveau.

8. Godkendelse af ferieplan.

Bilag 6

Undervisningen gennemføres på OD-dagen, fordi der i år var meget få elever, der var
aktive i OD-sammenhæng. Vi støtter fortsat fuldt ud, at eleverne deltager i Operation
Dagsværk.
Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

9. Orientering om planerne for den nye HF-Innovation.
Ole Kamp Hansen orienterede om den nye HF-linje med fagene innovation,
erhvervsøkonomi og mediefag. Der skal være et tæt samarbejde med eksterne partnere,
og en stor del af undervisningen skal være projektorienteret. Linjen sigter mod en lang
række erhvervsakademiuddannelser.
Der er i bestyrelsen enighed om, at det er et rigtigt godt tilbud til de kommende HFkursister.

10. Eventuelt.

Kommende møde

Torsdag d. 26. marts kl. 14-16
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