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Beslutning

1. Godkendelse af referat fra
forrige møde

Godkendt

2. Rektors beretning.
Søgetal

Taget til efterretning
Søgetallet er i år 171 ansøgere + 17 ansøgninger til vores aspergerlinje.
Set i lyset af den senere tids bestræbelser på af flytte de unge fra stx til især
erhvervsskolerne, finder vi tallene meget tilfredsstillende.
De naturvidenskabelige studieretninger har 43 ansøgere
De samfundsfaglige studieretninger 37 ansøgere
Studieretninger med engelsk A har 78 ansøgere og
Den kreative studieretning har 9 ansøgere.
(Opgjort på et tidspunkt, hvor der var 167 ansøgere)
Valg af kreative fag i 1. g svarer nogenlunde til de seneste år.
Ser vi på elevernes forhåndstilkendegivelse af 2. fremmedsprog, finder vi det
bekymrende, at kun godt 30 elever har valgt spansk.

Valghold

HV gennemgik de oprettede 3g valghold – udsendes som bilag

OK15

OK15 er i øjeblikket til afstemning. Indholdsmæssigt er ordlyden på alle centrale
områder den samme. I protokollat til aftalen fremgår, at der skal etableres et
samarbejdsprojekt på områderne psykisk arbejdsmiljø og tidsregistrering.

3. Opfølgning på
strategiseminar (bilag)

Grundfortælling er nu redigeret under hensyntagen til de input, vi fik fra grupperne.
Formuleringerne omkring faglighed og vores krav til eleverne er skærpet, og til gengæld
har vi nedtonet det ”støttende”. Talentarbejdet er også blevet understreget.
Bestyrelsen kom på mødet med forskellige input til konkrete formuleringer. Ledelsen vil
indarbejde forslagene i formuleringerne.

Taget til efterretning

I ledelsen vil vi foreslå strategiudvalget følgende indsatområder.
- Skrivedidaktik og omlægning af elevernes arbejde. Elevernes skriftlige
”hjemmearbejde” omlægges til skrivning under vejledning på skolen og til
vejledning i forbindelse med lærerenes respons på opgaverne.
- Synlig læring og feedback, hvor vi også vil arbejde med lektielæsning og faglig
læsning sammen med eleverne. Dele af elevernes lektielæsning kommer altså til
at foregå på skolen under vejledning af lærerne.
- Innovation. Vi forventer at innovation bliver skrevet ind i fagbilagene.
- Elevinddragelse. Eleverne kommer med i studieretningsteams.
Mht. til indsatsområderne opfordrede bestyrelsen ledelsen til at indarbejde milepæle,
så man kan se (og måle) om der er fremdrift.
Strategiudvalget vil efter en behandling af indsatsområderne udarbejde de konkrete
handleplaner for det kommende skoleår.
Bestyrelsen roste strategiseminaret, som bidrager til den fælles referenceramme. Næste
års strategiseminar foreslås afviklet med start lidt tidligere, f.eks. kl. 12, da det kan være
svært at arbejde effektivt efter middagen. Det blev også foreslået at overveje, om man
kunne starte strategiseminaret på gymnasiet med et oplæg eller tilsvarende for alle
lærere, ledelse og bestyrelse.

4. Årshjul for
bestyrelsesarbejdet
(bilag)

HV gennemgik årshjulet, som især er fokuseret på strategi.
Budgetopfølgning lægges ind på alle 4 møder.

Taget til efterretning

5. Årsopgørelse 2014 samt
revisionsprotokol
(bilag). Revisor deltager
i dette punkt.

Revisor gennemgik årsrapporten i korte træk og kommenterede undervejs. Årets
resultat er et overskud på ca. 700.000. En meget solid balance og ingen
usikkerhedselementer. Egenkapitalen ligger samlet set i den lave ende.
Revisionsprotokollatet konkluderer en blank revisionspåtegning. Ministeriet har heller
ikke haft bemærkninger ved deres gennemgang.

Underskrevet.

Revisor sluttede af med en opfordring til at overveje at lave langtidsprognoser på
grundlag af befolkningsprognoser og de udmeldte fremtidige tilskud.
Revisor oplyste endvidere, at der i 2016 kommer nye krav til opbevaring af persondata.

6. Budgetopfølgning (bilag)

BN gennemgik kort budgetopfølgningen pr. 28. februar. Vi har 5 årselever mere end
forventet i budgettet - det betyder et plus på ca. 20.000 pr måned. Men vi er tidligt på
året.

7. Evt.

CM refererede kort et brev fra undervisningsministeriet sendt til
bestyrelsesformændene, hvori det endnu en gang understreges, at bestyrelsen skal
tættere på kerneopgaven.

/TP

Taget til efterretning.
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