Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 2013 kl. 16-18
Til stede: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck, Jan Peter Jensen, Gerd Rahbek Clemmensen,
Poul Jørgensen, Sofie Bjørn Nissen, Maria Neuberg Hansen, Jens Gade og Detlef Dohrn.
Afbud fra: Espen Reedtz og Karen Margrethe Pedersen
Ole Kamp Hansen deltog i mødet under behandlingen af punkterne 5 og 6.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Skolen siden sidst
Jens Gade:
Studierejserne gik godt, endda uden nævneværdig indtagelse af alkohol.
Vi har haft udvekslingsbesøg fra Bronx. Det var vellykket,og vi vil gerne føre
udvekslingen med Bronx videre.
Vi har haft kulturcafé, der var særlig vellykket i år.
Terminsprøven er afviklet, og i morgen er der Gallafest.
Vi er i gang med årets nyansættelser, hvor det er en udfordring at finde tilstrækkeligt
mange engelsklærere.
Poul Jørgensen:
Overenskomsten optager folk.
Undervisningsbeskrivelserne er ved at blive færdiggjort.
Maria:
Eleverne var glade for at møde Bronx-gæsterne ved kulturcaféen. Lige nu glæder alle
sig til Gallafesten.
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3. Oprettelse af nye klasser.

Bilag 1

Vi skal overholde reglen om gennemsnitligt 28 elever pr. klasse. For indeværende er der
en enkelt elev for meget til de 7 kommende stx-klasser.
Bestyrelsen godkendte rektors indstilling som den fremgår af bilag 1.

4. Fremlæggelse af kvartalsregnsskab.

Bilag 2

Jens Gade gennemgik regnskabet for første kvartal 2013. Bestyrelsen tog
kvartalsregnskabet til efterretning.

5. Orientering om implementeringen af den nye overenskomst på GL-området.
Jens Gade orienterede. Der er tale om en radikal ændring. Med den nye overenskomst
får vi reduceret timetælleriet. Fremover tildeles der et antal opgaver, som skal løses.
Efter en tænkepause har ledelsen udarbejdet en model, der indeholder en høj grad af
genkendelighed i forhold til tidligere praksis. Vi har dog halveret tildelingen af tid til
pauser, og vi forventer en reduceret overtidsbetaling. På den måde får vi finansieret det
meste af den lønstigning, der er en del af den nye overenskomst.
Detlef Dohrn præsenterede et skema til fordeling af den enkelte lærers arbejdsopgaver
i skoleåret 2013-14 og gennemgik desuden et skema, som lærerne kan bruge til
registrering af deres arbejdstid gennem hele skoleåret.

6. Afrapportering: Rektors resultatlønskontrakt 2012-13.

Bilag 3.

De enkelte punkter i kontrakten blev gennemgået.
Bestyrelsen har bemyndiget formanden til at fastsætte graden af målopfyldelse i dialog
med rektor.
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7. Drøftelse af konsekvenserne af den eventuelle oprettelse af endnu et toårigt hf i
Tønder.
VUC-Sønderjylland har planer om at oprette et toårigt hf-kursus i Tønder. Regionen
har anbefalet at give tilladelsen for en femårig periode. Lige nu er planerne til
vurdering i Ministeriet for Børn og Undervisning. Jens Gade har indgivet et
høringssvar til Ministeriet, hvori der redegøres for det uhensigtsmæssige ved at oprette
et ekstra toårigt hf-kursus i vores område.

8. Eventuelt.

Kommende møder

Tirsdag d. 27. august kl. 16-18
Tirsdag d. 3. december kl. 16-18

Laurids Rudebeck

Jan Peter Jensen

Karen Margrethe Pedersen

Gerd Rahbek Clemmensen

Poul Jørgensen

Espen Reedtz

Maria Neuberg Hansen

Sofie Bjørn Nissen
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Vita Andreasen

Jens Gade

