Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. oktober 2011 kl. 14-16
Til stede: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck, Karen Margrethe Pedersen, Poul Jørgensen,
Emil Åbroe Møller, Sofie Bjørn Nissen, Jens Gade, Detlef Dohrn.
Afbud fra: Espen Reedtz, Gerd Rahbek Clemmensen, Jan Peter Jensen.

Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra mødet d. 7. juni 2011.
2. Nyt fra skolen rektor/lærere/elever.
Jens Gade:
Der er nu 10 nye klasser med 30 i hver stx-klasse og 28 i hver af de 3 hf-klasser. Skolen
har nu 705 elever. Der er ansat 12 nye medarbejdere.
JG har foreslået kommunen, at der oprettes et fælles uddannelsesråd for kommunen, så
alle parter fremover taler sammen. Et sådant råd kan sørge for en koordineret indsats fra
de forskellige unddomsuddannelser.
35 arbejdsløse akademikere har været på besøg. Vi ansætter til november en af de
besøgende og efter jul ansættes yderligere en.
Vi har oprettet en såkaldt forfatterskole med mødepligt for elever, der er bagude med det
skriftlige arbejde.
Ole Kamp Hansen tager til New York for at knytte kontakt til en særlig skole for unge
med en vanskelig baggrund.
Vi har nu udarbejdet en plan med forholdsregler ved evt. skoleskyderier.
Vi ligger pænt i en ny benchmarkanalyse.
Vi har sat et forsøg med Ipads i gang for skolens dansklærere.
Emil og Sofie:
Der blev valgt elevrådsformænd i dag. Elevrådet tager på hyttetur inden længe.
Emil finder den gennemsnitlige klassekoefficient på 30 i de nye klasser uheldig.
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Poul Jørgensen:
En travl start med mange nye kolleger og fin introtur med alle de mange nye elever.
Der har været personaletur til Hallig Hooge.
Naturvidenskabeligt grundforløb med tidlig afslutning i oktober tegner godt.
Arbejdet med den større skriftlige opgave er ved at blive sat i gang.

3. Gennemgang af halvårsregnskab.

Bilag 1

Jens Gade gennemgik halvårsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.
Emil vil gerne også se en udskrift af det egentlige halvårsregnskab.
4. Godkendelse af studieretningsudbuddet for 2011-2012.

Bilag 2

Bestyrelsen godkendte udbuddet.
5. Kantinedrift efter d. 1. januar 2012.

Bilag 3

Bestyrelsen giver rektor mandat til at ansætte en faguddannet kok. Efter 2 år evalueres
ansættelsen med henblik på kvalitet og økonomi.
Der skal nedsættes et kantineudvalg, der løbende ser på udbud og priser.

6. Præsentation af uddannelseskonsulent Bente Kofod Christensen.
Bente orienterede om sin baggrund, sine arbejdsopgaver og udviklingen af disse
arbejdsopgaver.

7. Gennemgang af rektors resultatlønskontrakt 2010-11. /JG
Punktet blev udsat til næste møde.

Bilag 4
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8. Godkendelse af rektors resultatlønskontrakt 2011-12. /JG/VA

Bilag 5

Punktet blev udsat til næste møde.

9. Orientering om skolens alkoholpolitik.

Bilag 6

Jens Gade orienterede.

10. Eventuelt.
Intet.

11. Rundvisning i de nye lokaler.

Kommende møder:

Tirsdag d.6. december kl. 14-16
Tirsdag d.28. marts kl. 14-16
Tirsdag d.19. juni kl. 16-18
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