Bestyrelsesmøde torsdag den 21. august 2014 kl. 14-16
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Laurids Rudebeck, Andreas P. Cornett, Jan Peter Jensen,
Karin Holdt, Gunnar Eggert Jørgensen, Espen Reedtz, Johanne Mailund Rebsdorf, Troels
Meier Jacobsen, Jens Gade og Detlef Dohrn.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Skolen siden sidst.
Jens Gade:
Detlef Dohrn har 40-årsjubilæum.
Vi har ansat 8 nye lærere, og vi har hele 8 lærere i uddannelsesstillinger, hvorfor vi har
udnævnt endnu en kursusleder. Vi har nu ansatte fra 9 forskellige lande.
Vi har 10 nye klasser med ca. 280 elever.
Eksamen forløb fint, med et stx-gennemsnit på 7,3 og et hf-gennemsnit på 5,8. Vi vil
analysere hf-eksamensresultaterne lidt nærmere.
Halbyggeriet bliver planmæssigt færdigt, og vi kan gå i gang med vores
ombygningsprojekt, hvor der er licitation i næste uge. I forbindelse med halbyggeriet
mangler der en mellembygning, men Tønder Kommune fremrykker helt ekstraordinært
anlægsbevillingen, så håndværkerne kan fortsætte uden afbrydelse.
Skolens fødselsdag fejres fredag d. 29. august.
Der er snart naturvidenskabsfestival, hvor alle 7. klasser fra Tønder Kommune
deltager, og hvor erhvervslivet er fint repræsenteret.
Vi er ved at forberede udveksling med en skole i Portugal, og sender inden længe en
delegation anført af rektor til Portugal.
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Vi vil samarbejde med Fredericia Gymnasium og HTX i Åbenrå om udvikling af
tyskundervisningen.
Der kommer snart et socialt taksameter, og det kan nemt ramme os, idet taksametret
forventes at tage afsæt i elevernes indgangskarakterer fra grundskolen.
Espen Reedtz:
Efter et år med den nye overenskomst er der ikke så mange bekymringer mere, og
lærerne er tilfredse med vores måde at håndtere overenskomsten på.
En del lærere er med i Tønderløbet iført sponsorerede trøjer med skolens navn og logo.
Eleverne:
De mange nye elever er blevet godt modtaget af de andre elever.
Det nye elevråd er ved at blive etableret, og de nye elever bliver inddraget.

3. Fremlæggelse af halvårsregnskab.

Bilag 1

Jens Gade gennemgik halvårsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.
Egenkapitalens størrelse blev drøftet, og der var enighed om, at en solid egenkapital
giver skolen robusthed og bedre mulighed for at klare en periode med faldende elevtal
uden afskedigelser.
4. Vedtagelse af politik for kønslig ligestilling.

Bilag 2

Der er enighed om, at kvalifikationer fortsat er det vigtigste.
Der foretages et par sproglige rettelser, og derefter lægges teksten i bilag 2 ud på vores
hjemmeside.

5. Afrapportering i forbindelse med rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-14.
Bilag 3
Resultatlønskontrakten for skoleåret 2013-14 blev gennemgået.
Bestyrelsen har tidligere besluttet at give bestyrelsesformanden fuldmagt til at forestå
udmøntningen af resultatlønnen i samarbejde med rektor.
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Der er endnu ikke kommet nogen bemyndigelse til formanden til at indgå en ny
resultatlønskontrakt, så vi afventer før der udarbejdes en resultatlønskontrakt for
skoleåret 2014-15.

6. Præsentation af skolens strategiplan, som oplæg til en kommende strategidebat i
bestyrelsen.
Bilag 4

Vi påtænker et strategiseminar for bestyrelsen i juni. Inden da skal der indhentes input
fra lærere og elever. Det kan også være gavnligt med inspiration udefra.
Laurids Rudebeck ser gerne, at der i den nye strategiplan bliver sat øget fokus på
samarbejdsmulighederne hen over grænsen.
7. Eventuelt.
Kommende møder

Torsdag d. 4. december kl. 14-16
Torsdag d. 26. marts kl. 14-16
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