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Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra
forrige møde

Godkendt

2. Rektors beretning.

Taget til efterretning

-

Beretning fra årets
rektormøde

Temaet i år var strategi for rektorforeningen og for
gymnasiesektoren.
Undervisningsministeren præsenterede et oplæg om
regeringens politik på området. Det handlede mest om
folkeskolen, og der var ikke meget nyt. Hun roste det almene
gymnasium – vi har de bedste resultater, når det gælder
gennemførelse og overgangsfrekvenser.

-

Dannelse af
studieretninger pr. 1.
januar 2011

Valget af studieretning i 1.g klasserne er overstået. Resultatet
blev 5 store klasser med op til 32 elever og 1 mindre med kun
20 elever. HV udsender bilag til bestyrelsen med nærmere
detaljer om forløbet og resultatet af valget.
Der er mulighed for at etablere 2 lærerordninger i de meget
store klasser efter nærmere aftale med tillidsmanden.
De meget store klasser blev kort drøftet. Det overvejes at tage
emnet op på det kommende strategiseminar.

-

Aspergerklasse august
2011 (bilag)

Lørdag den 29. januar 2011 holdes et orienteringsmøde for
elever, der er interesseret i klassen. På mødet undersøges
elevernes studieretningsønsker, så det endelige udbud bedst
muligt tilpasses elevernes ønsker.

-

Beretning fra rektors
studietur til USA

Hovedemnet for turen var High School systemerne i Boston og
New York, som for nyligt er blevet kraftigt reformeret. Det
gamle system var præget af massive frafald og meget ringe
overgangsfrekvenser til de videregående uddannelser. I Boston
og New York har man gjort op med det gamle system og skabt
et nyt, der er præget af meget systematisk evaluering og
skrappe indgreb overfor skoler, der klarer sig dårligt. HV
udsender rapport til bestyrelsen

-

Skolens fødselsdagsfest

Fødselsdagsfesten forløb godt. Deltagerantallet var lidt under
det forventede – der er en tendens til at kun den ene forælder er
repræsenteret – vi overvejer derfor at lade 3.g elevernes
forældre deltage og/eller åbne op for gæster og reklamere mere
målrettet overfor tidligere elever.
BN gennemgik posterne i store træk. Siden sidste
budgetopfølgning er årets forventede resultat blevet noget
mindre. Der skyldes bl.a. fremrykket renovering af det trådløse
netværk, og der er lavet nyt studieretningsmateriale både
elektronisk og på papir. Vi har endvidere fremrykket en del
øvrige indkøb og nogle mindre renoveringer. BN tilføjer de
forklarende bemærkninger til udviklingen i næste
budgetopfølgning.
BN præsenterede budget 2011 set i forhold til tidligere
budgetter og regnskab.
BN besvarede spørgsmål til forskellige dele af budgettet.
HV fremlagde et katalog over mulige besparelser.
Kataloget blev ikke detailbehandlet, men det tages op på
kommende møder, hvis der viser sig besparelsesbehov.
Der er ikke akut behov for besparelser i 2011, men med de
besparelser regeringen har varslet, bliver det nødvendigt at
finde besparelser eller øgede indtægter i de kommende år.
80 % af vores tilskud går til lønninger, så hvis der skal findes
besparelse, som virkelig batter, må der tænkes utraditionelt i
måder at spare arbejdskraft.

3. Budgetopfølgning (bilag)

4. Vedtagelse af budget 2011
(bilag)
5. Fremlæggelse af katalog
over mulige besparelser.

Taget til efterretning.

Budget 2011 godkendt

Taget til efterretning

6. Status i byggesagen.

Vi er i øjeblikket ved at indrette og bestykke lokalerne.
Herefter laver byggerådgiver udbudsmateriale.

7. Orientering om
voldgiftafgørelse om
resultatløn.

Resultatlønkontrakter er i strid med overenskomsten – man må Taget til efterretning.
ikke lave obligatorisk resultatløn eller obligatoriske elementer i
kontrakterne. Ligeledes er det overenskomststridigt at betinge
udbetaling af vederlag for merarbejde af at der foreligger en
resultatlønkontrakt for lederen.
Vi afventer en ny bemyndigelse.
Undersøgelsen er sendt rundt.
Taget til efterretning.
HV laver en konklusion/delkonklusioner og det tages op på
strategiseminar i foråret. Vi forsøger samtidig at inddrage en
benchmarking med de øvrige fynske gymnasier, og hvordan der
arbejdes med efterfølgende handleplaner.
Årgangslederne er på vej rundt i klasserne og orienterer om
resultatet og forsøger at få uddybet elementer, også hvor de
enkelte klasser afviger. Det er efterfølgende op til teamene at
lave handleplaner med klasserne.
Vedtaget.

8. Orientering om
elevtrivselsundersøgelse og
opfølgning på denne (bilag)

9. 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
10. Evt.

/TP

VUC har opsagt deres lejemål pr. 30/6 2011.
Der rapporteres om samarbejdet med Nordagerskolen på næste
møde.
Møder i første halvår 2011
Bestyrelsesmøde 21. marts kl. 15.30
Strategimøde 27. april kl. 14 – 28. april kl. 9
Bestyrelsesmøde 20. juni kl. 15.30

Taget til efterretning.
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