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Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

1. Godkendelse af referat fra
forrige møde

2. Rektors beretning
- Studieretninger pr. 1.
januar 2013

Orientering om valg
af valgfag

-

Brobygning til
Aspergerklasse

Beslutning
Godkendt

TP orienterede om udfaldet af studieretningsvalget og oprettelsen af
studieretninger. Et vigtigt mål i oprettelsen af studieretninger er, at vi så vidt
muligt opfylder elevernes ønsker til studieretning, fag og niveauer. Udfaldet af
valget har betydet, at vi for at imødekomme elevernes ønsker har oprettet en ny
studieretning med Matematik (A) Samfundsfag (B) og Kemi (B). Herved har vi
kunnet opfylde en stor gruppe elevers ønske om fag og niveauer, som ikke kunne
opfyldes i det oprindelige studieretningsudbud. Resultatet er blevet følgende
studieretninger
MA(A)-Fy(B)-Ke(B) i papegøje med MA(A)-BT(A)-Fy(B)
MA(A)-Sa(B)-KE(B)
SA(A)-Ma(B)-Id(B)
EN(A)-Sa(B)-Ma(B)
EN(A)-Sa(B)-ps(C)
MU(A)-EN(A)-Sa(B) i papegøje med EN(A)-SP(A)-Sa(B)
Samtidig med studieretningsvalget har 2.gerne gennemført valg af valgfag. HV
gennemgik kort udfaldet af valget, herunder en skuffende tilslutning til faget
fysik A. Bestyrelsen opfordrer til at vi på trods af en begrænset interesse for fysik
A opretter holdet, da det som det eneste fag er adgangskrav til visse studier.
9 potentielle elever har været i brobygning i november og vi har yderligere 9 i
brobygning i januar. Der er derfor samlet set gode prognoser for søgning til
aspergerklassen næste år.

Taget til efterretning.

-

Status byggeri

-

Skolens
fødselsdagsfest

Selve festen gik rigtig godt. Vi havde desværre en episode, hvor vores nabo blev
forulempet. Vi har undskyldt episoden og taler med vores elever og håber at
undgå fremtidige episoder.

-

Deltagelse i
forskerspirekonkurrencen

Vi havde igen i år en elev blandt de 12 nominerede i den landsdækkende
forskerspirekonkurrence. Vores elev var sammen med to andre elever nomineret i
kategorien humaniora, men hun måtte se sig slået på målstregen.

Byggeriet skrider planmæssigt frem. Det overvejes stadig at renovere/inddrage
væksthuset, men store omkostninger forbundet med myndighedskrav har indtil
videre bremset projektet.

3. Budgetopfølgning (bilag).

Taget til efterretning.

4. Vedtagelse af budget 2013 BN gennemgik hovedlinjerne i budget 2013. BN indledte med en gennemgang af
(Bilag)
finansministeriets udmelding om taxametre, det forventede optag af nye elever,

Godkendt

det forventede frafald og øvrige forudsætninger. Herefter gennemgik BN
budgettet i hovedtræk og uddybede på de områder, hvor bestyrelsens medlemmer
stillede spørgsmål.
Sammenfattende konkluderede BN, at i 2013 forventes personaleomkostningerne
at stige med ca. 900.000 mere end indtægterne. De udmeldte besparelser på
længere sigt i taxametre in mente er det derfor afgørende nødvendigt at tage hul
på besparelser ved indgåelse af den lokale arbejdstidsaftale til sommer.
HV gjorde kort rede for de indsigelser, som TR for lærerne fremførte ved SU’s
behandling af budgettet: TR ønsker at alle nyansatte kommer i pædagogikum
straks ved ansættelsen og TR mener ikke at de midler, der er afsat til lokalløn, er
tilstrækkelige til at vi kan følge med lønudviklingen på området nationalt.

5. Beslutning om fortsat
udbetaling af vederlag for
bestyrelsesarbejde i
henhold til BEK Nr. 1275
af 04/12/2006 samt BEK
420 af 23/05/2001

Formanden bemærkede, at det er hensigtsmæssigt, at man ved næste
bestyrelsesperiodes begyndelse aftaler vederlag for hele den kommende periode.

Vederlag for bestyrelsesarbejdet vedtaget

6. Stillingtagen til
samarbejdsprojekt med
Palæstina (bilag)

HV orienterede kort om projektet, der nu indebærer, at lærere og elever fra MfG
skal rejse til dette område.

Bestyrelsen indstiller, at vi
ved denne og fremtidige
rejser følger anvisningerne
i udenrigsministeriets
rejsevejledning.

7. Ferieplan 2013-14 (bilag)

HV præsenterede baggrunden for ferieplanen.

Vedtaget.

8. Evt.

Næste møder i bestyrelsen
Tirsdag den 19. marts kl. 15.30
Tirsdag den 11. juni kl. 15.30
Strategiseminar planlægges med start 24. april kl. 14 og afslutning den 25. april
med morgenmad.
HV orienterede kort om, at vi har haft et ikke varslet besøg fra Arbejdstilsynet.
Besøget gav ikke anledning til bemærkninger.
Vi har efter udbud antaget et nyt rengøringsselskab.
HV orienterede kort om personaleturen til Riga.
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