Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011 kl. 14-16
Til stede: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck, Jan Peter Jensen, Karen Margrethe Pedersen,
Poul Jørgensen, Ulrike Ries Feddersen, Olivia Harbsmeier, Emil Åbroe Møller, Jens Gade,
Detlef Dohrn.
Afbud fra: Gerd Rahbek Clemmensen, Espen Reedtz

Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra mødet d. 29. marts 2011.
2. Nyt fra skolen rektor/lærere/elever.
Velkommen til ny elevrepræsentant Emil Åbroe Møller. Den anden nye elevrepræsentant
kunne ikke være til stede.
Jens Gade:
Undervisningsministeren var på besøg i går for at blive orienteret om vores næsten
lektiefri HF-koncept. Det bedste udbytte er nok at der kommer en debat om lektier og
meningen med dem.
Eksamen er i fuld gang, og det er et presset forløb med den afkortede eksamensperiode
uden tilsvarende reduktion af antallet af prøvefag.
Gallafesten var særdeles vellykket.
Festreglerne er efter aftale med Politiet nu igen sådan, at gamle elever kan deltage.
Vi er i fuld gang med at udarbejde sikkerhedsregler for skolen.
Der er gennemført faggruppesamtaler, som har været meget konstruktive. Der
samarbejdes rigtig godt i faggrupperne.
Nu er der fra Undervisningsministeriet kommet en rating af skolerne ud fra
karaktergennemsnit. For vores vedkommende er Europaklassen ikke indregnet. Hvis den
medregnes, hæves vores stx-gennemsnit til 7,1. Både vores stx- og vores hf-gennemsnit
ligger over landsgennemsnittet.
Poul:
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Der er valgt ny medarbejderrepræsentant, nemlig Espen Reedtz.

Olivia og Ulrike:
Gallafest, revy, fodboldkampe mod Handelsskolen og filmfestival er gennemført på
bedste vis.
Der har været udvekslingsbesøg fra Tyrkiet og Tyskland.
Elevrådet er fuld af energi og vil sætte nye tiltag i gang i næste skoleår. Det sociale
aspekt er centralt for elevrådet.

3. Regnskab for første kvartal 2011.

Bilag 1

Jens Gade gennemgik kvartalsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.
4. Årets ansættelser.
Der er ansat 11 nye lærere, og vi mangler stadig at ansætte 2 lærere. Fem af de unge
lærere kommer i pædagogikum.
5. Diskussion om retningslinjer for den kommende kantinedrift.

Bilag 2

Bestyrelsen giver rektor mandat til at undersøge muligheden for enten at bortforpagte
kantinedriften eller at ansætte en kantineleder.
Vi kan i forpagtningsaftalen indskrive skolens egen kostpolitik.
Elev- og lærerrepræsentanter skriver et oplæg til denne kostpolitik.

6. Orientering om overenskomst 2011.
Jens Gade orienterede:
Den nye GL-overenskomst giver mulighed for at udvide skoleåret til 209 dage. Man kan
differentiere en del af lærernes forberedelsestid og så bruge de derved sparede timer til
arbejde med vidensdeling. Vi løser imidlertid allerede nu disse vidensdelingsopgaver ved
at samarbejde inden for den sædvanlige forberedelsestid, så der er hos os ikke
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umiddelbart vundet noget ved en sådan omfordeling af arbejdstiden. Poul Jørgensen
bakker op om dette synspunkt.

7. Orientering om omlægninger i studievejledningen herunder ansættelse af en
uddannelseskonsulent.
Bilag 3
Bekendtgørelsen for studievejledningen er blevet ophævet, og ressourcen til
studievejledningen er givet fri. Vi fastholder ressourcen til studievejledning men
organiserer arbejdet anderledes, nemlig med fokus på fastholdelse. En vis robusthed fra
studievejledernes side er i den sammenhæng nødvendig.
Vi har derudover ansat en uddannelseskonsulent, der skal støtte og vejlede eleverne, så
de får fornuftige arbejdsvaner. Derudover skal uddannelseskonsulenten støtte vores
elever fra Sydslesvig. Endvidere skal uddannelseskonsulenten varetage mentoropgaver
for de elever, der mangler positive rollemodeller.

8. Orientering om forhandlinger med Tønder Kommune om etablering af cykelsti.
Forslag til fuldmagt til formand og rektor.
Bilag 4
Bestyrelsen giver formand og rektor fuldmagt til at forhandle videre med Tønder
Kommune med henblik på at opnå et for skolen gunstigt resultat. En af mulighederne er
en aftale mellem Kommune og skole, så skolen får råderet over flere parkeringspladser.
9. Orientering om rektors resultatlønskontrakt og chefløn.
Der er for indeværende ikke mulighed for at give rektorer lønforhøjelse fra Ministeriets
cheflønpulje. Derved opstår et lønefterslæb for rektorer ansat de seneste 5 år.
Efter en voldgiftsafgørelse skal resultatslønskontrakter for rektorer fremover ikke
indeholde obligatoriske indsatspunkter. Til gengæld mangler der nu en ministeriel
bemyndigelse til bestyrelserne til at indgå nye resultatlønskontrakter. Bemyndigelsen er
forsinket og kan først ventes efter sommerferien.
10. Eventuelt.
Tak til Olivia og Ulrikke for flot indsats i bestyrelsen.
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Næste møde:

Onsdag d. 5. oktober kl. 14-16
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Gerd Rahbek Clemmensen

Poul Jørgensen

Espen Reedtz

Olivia Harbsmeier

Ulrike Ries Feddersen

Vita Andreasen

Jens Gade

