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Fraværende med afbud: Lisbeth Bundesen og Hans Erik Pedersen
Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet.

Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

Beslutning

1. Godkendelse af referat
fra forrige møde

Godkendt

2. Rektors beretning
- Elevtilgang 2013

Taget til efterretning.
Vi har i øjeblikket 193 elever til 7 nye stx klasser. Dertil kommer en ny
aspergerklasse med 10 elever.

-

Besættelse af
stillinger og
årsvikariater samt
afgang af lærere

Samlet set har vi næste år to klasser mere end sidste år, og det har betydet nogle
nyansatte og vikariater. Vi har ansat
Niels Jakob Mørk Hansen, cand. mag. hi-da-sa, fast ansættelse, har pædagogikum
Kristine Lund Knudsen, cand. mag. da-en, fast ansættelse, har pædagogikum
Lasse Givoni, næsten cand. scient., mat-fy, fast ansættelse + i pædagogikum
Christine Kiilerich, cand. mag., da-ps, årsvikariat
Karina Ramgaard, cand. scient, bi, årsvikariat
Rady Rodríguez Georgieva, cand. mag., årsvikariat i spansk
Mads Kirkegaard Dalager, stud. mag., årsvikariat i oldtidskundskab
Vi tager samtidig afsked med et par årsvikarer: Anders Jakobsen, Valentina
Maras og Marie Østergaard.

-

Dimission

Skolen indbyder alle medlemmer af bestyrelsen til at deltage i dimissionen fredag
d. 28. juni kl. 10.

-

STX i medierne
Der går alt for mange i gymnasiet iflg. medierne. Det handler, så vidt vi kan se
det, først og fremmest om at uddannelserne konkurrerer om de dygtigste elever.
Der har også været omtale af forhold vedrørende eksamen, herunder senest om
forskelle på årskarakterer og eksamenskarakterer i de skriftlige fag.

-

Fitness
Vi søger fondsmidler til at etablere et udendørs fitnessområde og er allerede godt
på vej.

3. Implementering af
OK13 (Bilag)

HV fortalte om status i processen. Opgavefordelingen blandt skolens lærere er
stort set afsluttet. Det har været afgørende for ledelsen at implementere
overenskomsten, så der nu er fokus på opgaveløsning og mindre opmærksomhed
på at tælle timer til de enkelte opgaver. Formelt bliver papiret Ledelsesgrundlag
OK13 på MfG (bilag) en del af personalepolitikken og er som sådan en sag for
Samarbejdsudvalget. Vi håber, at de projektgrupper, som ledelse, strategiudvalg
og andre ønsker at sætte i søen, bliver taget op af medarbejderne. Vi ønsker under
alle omstændigheder at fastholde aktivitetsniveauet og et udviklingsperspektiv.
Det må være i alles interesse.
Birgitte Herløv Madsen fremførte flere læreres bekymring for, om der med den
udmeldte opgavefordeling bliver tid til udvikling.
I opfølgningssamtalerne om tidsregistreringen vil ledelsens udgangspunkt være
kvalitet i opgaveløsningen og også have fokus på udvikling.
Formanden nævnte, at formændene for uddannelsesinstitutioner med gymnasiale
uddannelser havde modtaget et såkaldt hyrdebrev fra undervisningsministeren,
hvori hun bl.a. opfordrer bestyrelsen til at bakke op om ledelsen med henblik på
en konstruktiv implementering af OK13. Formanden konkluderede, at ledelsen
har grebet implementeringen godt an og bestyrelsen har tillid til, at ledelsen og
medarbejderne i samarbejde kan fjerne de knaster, som der måtte opstå.

Taget til efterretning

4. Status få byggerier
(besigtigelse i
forbindelse med mødet)

HV gjorde status på byggeriet. Der har været et længere forløb med arkitekter og
Taget til efterretning
ingeniører om nogle lydproblemer i det nye musikhus. De ser nu ud til at være
løst og omkostningerne forbundet hermed dækkes af arkitektens forsikring. De
nye konstruktioner bl.a. omkring vinduer monteres i sommerferien. Dog betaler
skolen 30.000 begrundet i de forbedringer/den ændrede konstruktion, som ville
have gjort det det oprindelige udbud tilsvarende dyrere. Skolens bidrag er betinget
af at forandringerne løser problemet.
Væksthuset er under ombygning til studiecenter og står klar, når eleverne kommer

tilbage efter sommerferien.
Efter mødet viser HV rundt i de nye rammer.

5. Klasse- og holddannelse Vi opretter 7 grundforløbsklasser. Tre overvejende sproglige, to overvejende
2013. Indstilling fra
naturvidenskabelige, en samfundsvidenskabelig og en kreativ grundforløbsklasse.
rektor
Dertil kommer en aspergerklasse. Den endelige sammensætning af stx-klasser
afhænger af elevernes studieretningsvalg i december.
Af sproghold oprettes 6 tyskhold, 3 spanskhold og et franskhold
Af kreative hold oprettes 4 billedkunst, 3 musik og 2 drama.

6. Budgetopfølgning.

Vi ligger lige nu foran vores budget, bl.a. fordi den forventede lønstigning i april
først slår igennem til i august, men så med en større stigning end budgetteret.
Øvrige afvigelser skyldes især periodeforskydninger. Omkostninger til møbler
belysning mv. i forbindelse med den mindre ombygning af væksthus til
studiecenter forventes at kunne afholdes inden for rammerne af et positivt
årsresultatet.
Et foreløbigt estimat for de kommende år med den nye overenskomst viser, at vi
kan holde os inden for de tidligere fremlagte budgetter.
Vi har omprioriteret et 4 pct. fastforrentet lån til et tilsvarende 3 pct. lån med
samme løbetid. Skolen sparer derved årligt 40.000.

Taget til efterretning

7. Udbud af
studieretninger 2014/15
(bilag)

HV gennemgik baggrunden for studieretningsudbuddet, som minder meget om
udbuddet 2013/14. Ændringer er først og fremmest, at studieretning med Biologi
A, Matematik B og Kemi B erstattes af studieretning med Matematik A,
Samfundsfag B og Kemi B.

Godkendt

8. Strategi og
indsatsområder 2013/14
(bilag)

HV gennemgik indsatsområderne fra 2012/13 og de opnåede resultater.
Efterfølgende gennemgik HV kort indsatområderne for 2013/14. I forbindelse
hermed fortalte Eva Katballe (EK) om den nye IT-strategi. Formålet er fokus på
eleverne og deres læring, så eleverne kan lære så meget som muligt. Konkret er

Taget til efterretning

der fokus på digital dannelse og digitale læremidler. Vi planlægger at etablere et
IT væksthus, som bl.a. tænkes at facilitere udvikling af egne digitale
undervisningsmaterialer. IT staben foreslår nedsat et par projektarbejdsgrupper,
der skal arbejde konkret med hhv. digital dannelse og med digitale læremidler.

9. Orientering om nye
retningslinjer for
indgåelse af resultatløn
for rektor.

Nye retningslinjer for indgåelse af resultatløn for rektor er desværre endnu ikke
kommet ud.
Bestyrelsen nedsætter et udvalg bestående af formanden, Claus Michelsen, Helle
Stryhn. Udvalget udarbejder i samarbejde med rektor et udkast til ny
resultatlønskontrakt, som behandles på bestyrelsesmødet i august.

Forslaget vedtaget.

10. Beslutning om
udbetaling af
engangsvederlag for
merarbejde i skoleåret
2012/13 iht.
Ministeriets (MBU)
retningslinjer af 6.
december 2011

Bestyrelsen udbetaler et engangsvederlag for merarbejde til rektor i henhold til
ministeriets retningslinjer herfor.
Rektor bemyndiges samtidig til at anvise engangsvederlag til den øvrige ledelse i
det omfang rektor finder grund hertil.

Forslaget vedtaget.

11. Evt.

HP opfordres til at ajourføre oplysninger om bestyrelsens medlemmer på
hjemmesiden.
Efterårets ordinære møder:
Torsdag den 29/8 kl. 15.30
Torsdag den 12/12 kl. 15.30
Der afholdes om nødvendigt ad hoc møde.
HV takkede for samarbejdet i det forgangne år.
Formanden ønskede alle en god sommer.

/TP
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