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Afbud:

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet.

Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

1. Godkendelse af referat
fra forrige møde

Beslutning
Godkendt

2. Drøftelse af planer for
modernisering og
renovering af de
kreative fags lokaler og
kantineområdet hen
over sommeren 2012.

I den oprindelige helhedsplan opererede arkitekterne med en
ombygning/modernisering af de kreative fags lokaler og en ny kantine til en
samlet pris på 25 mio.
I en ny mere skrabet model kan de kreative fags lokaler og kantinen
renoveres/moderniseres for en samlet pris på ca. 14,6 mio.
Vi vil gerne gøre skolen attraktiv som en moderne skole med tidssvarende
faciliteter, der kan tiltrække områdets elever.
BN oplyste, at et projekt til en samlet pris på 14,6 mio. kan finansieres ved en
egenfinansiering på ca. halvdelen og optagelse at et tilsvarende supplerende lån.
BN vurderer, at med de forudsætninger vi kender i dag, kan de øgede
afskrivninger på bygningerne rummes i vores driftsresultat.

Bestyrelsen giver rektor
bemyndigelse til at arbejde
videre med den fremlagte
model.

3. Rektors beretning

Det er vores indtryk at alle nye 1g klasser fungerer godt. Der startede 202 nye
elever i august og vi er nu 208 1.g elever. Der er tilsyneladende en gruppe elever,
som har valgt forkert og først kommer til os efter skolestart. Når vores frafald
samtidig er meget ringe, ja så stiger elevtallet.
Vi har taget problematikken op med UU vejlederne tidligere og vil tage det op
igen.
Også den nye 1s klasse fungerer godt.

Taget til efterretning

-

Orientering vedr.
skolestart mv.

-

Orientering om
status på byggeri

Byggeriet går planmæssigt, og de håndværkerne forventer at aflevere til tiden.

-

Orientering om
indgåelse af

En ny lokal arbejdstidsaftale er indgået. En væsentlig ændring er, at en del af
efteruddannelsen nu er lagt ind som en del af forberedelsen. Vi er forberedt på

arbejdstidsaftale

-

Orientering om
overvejelser om
udvidelse af
skoleåret 2012-13

besparelser i de kommende år og GL har da også været meget konstruktive i
processen. Der pågår forhandlinger om ny struktur for tildeling af
kvalifikationstillæg. Vi opererer i dag med 2 såkaldte semiautomatiske løntillæg
efter hhv. ca. 7 og 12 års ansættelse. Gl ønsker at erstatte disse tillæg med en
struktur med 3 tillæg.
Med det nuværende skoleår på ca. 40 uger har vi vanskeligt ved at nå en række
aktiviteter indenfor en skoledag med 4 moduler á 90 minutter. Vi prøver at styrke
vores tilbud om støtte til lektielæsning (lektiecafé) og støtte til det skriftlige
arbejde. Vi tilbyder allerede nu lektiecafé 3 eftermiddage om ugen og fra næste år
vil vi omlægge en del af den tid, som lærerne tidligere har brugt på at rette
opgaverne, til tid hvor lærerne vejleder eleverne i skriveprocessen. Vi overvejer
derfor at udvide skoleåret med en uges ekstra undervisning fra næste skoleår.
Næste års ferieplan forventes behandlet på bestyrelsesmødet i december.

4. Budgetopfølgning
(bilag)

Bestyrelsen har modtaget brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som har
Taget til efterretning.
gennemgået årsrapport og revisionsprotokollat for 2010. Gennemgangen har ikke
givet anledning til bemærkninger.
BN gennemgik kort det udleverede perioderegnskab.
Året til dato viser et overskud, der er ca. 700.000 større end forventet. Det skyldes
primært, at vi har haft væsentlig flere årselever end forventet: Budgettet indeholdt
ikke 1s og den ekstra 1g klasse, som vi oprettede i august. Dertil kommer at vi har
haft et meget ringe frafald. På udgiftssiden har vi brugt ekstra på
indretning/renovering af lokaler og med de flere klasser er der ansat flere lærere.
BN forventer, at vi ved årets udgang når et resultat, der svarer til det budgetterede.
BN oplyste endvidere, at oprettelsen af s klassen ikke forventes at påvirke
regnskabet. Budgettet for s-klassen viser over forsøgsperiodens 3 år et overskud
på ca. 20.000. Der føres et særskilt regnskab med henblik på rapportering ved
forsøgsperiodens udløb.

5. Præsentation af
regeringens

BN gennemgik kort de beregnede konsekvenserne af UVMs udmelding om
økonomi frem til 2015. Fra en lille vækst i tilskuddene i 2012 kommer der

Taget til efterretning

finanslovsforslag og
drøftelse af
konsekvenserne heraf.
Orientering om tidsplan
mm. for arbejdet med
budget 2011

besparelser i de følgende år. I 2015 er vores taxametre således reduceret med 1,8
mio. i forhold til 2011.

6. Budget 2012

BN præsenterede plan for tilvejebringelse af budget 2012

Taget til efterretning

7. Kapacitet 2012.
Fastlæggelse af
optagelseskapacitet
2012 og totalkapacitet
(bilag)

Uændret kapacitet på 22 klasser (excl. s klassen)
Vi indstiller 29 elever i klasserne på tælledagen i september. I praksis er vi
allerede nået herop, så det vil ikke blive at mærke i forhold til virkeligheden i dag.
Uni-c har lavet statistik på konsekvenserne af flere i klassen:
http://www.uvm.dk/service/Statistik/Gymnasiale%20uddannelser/Klassekvotiente
r.aspx
Der findes en række andre undersøgelser af samme problematik.

Taget til efterretning.
Medarbejderrepræsentanten
ønsker ikke at øge antallet
af elever i klassen.

Hvis elevtallet øges fra 28 til 29 svarer det ret nøje til den besparelse, som vi skal
nå i 2015 jf. mødets punkt 5

8. Orientering om rektors
resultatlønskontrakt
2011/12, rapportering
vedr. kontrakt 2010/11

Den nye kontrakt svarer ret nøje til den gamle, dog er parameteret ”det virtuelle
MfG” erstattet af ”Organisation”. Spørgsmålet om en ny organisation blev også
behandlet på forårets strategimøde

Taget til efterretning

Kontrakten 2010/11 blev opfyldt med 94 %.
9. Bemyndigelse til
formandskabet om
genforhandling af
cheflønstillæg med
rektor og UVM.

Bestyrelsen har opgivet at vente på en udmelding fra Undervisningsministeriet og
bestyrelsesforeningen.

Formandskabet
bemyndiges til at optage
forhandlinger med UVM
med henblik på at regulere
chefløntillæg.

10. Evt.

/TP

Bestyrelsen opfordrer til at der gennemføres en systematisk evaluering af
mentorordningen, som har haft til formål at begrænse frafaldet.
Næste møde er 12/12 kl. 15.30. Her planlægges også næste års møder.
Bestyrelsen inviteres til at deltage i skolens fødselsdagsfest fredag den 25.
november.

