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Fraværende med afbud: Lisbeth Bundesen og Birgitte Herløv Madsen
Rektor og vicerektor deltog i mødet, undtagen under behandlingen af dagsordenens punkt 6.

Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

Beslutning

1. Godkendelse af referat
fra forrige møde

Godkendt

2. Rektors beretning
- Orientering vedr.
Skolestart m.v.

Taget til efterretning.
192 nye elever og 4 udvekslingselever samt 10 nye elever vores aspergerafdeling.
Dertil kommer 5 udvekslingselever. Der er således pt. i alt 583 elever på skolen.
Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår og er ikke mindst glade for den
flotte velkomst, som vores 2.g og 3.g elever har givet de nye elever i 1.g

-

Orientering om
status på byggeri

De igangværende renoverings- og byggeopgaver er næsten færdige. Efter mødet
inviteres interesserede på en rundtur

-

Orientering om
implementering af
OK13

Den nye overenskomst trådte i kraft 1. august. Implementeringen er sket i dialog
med lærerne – en dialog som fortsætter i den kommende tid i en såkaldt
følgegruppe under samarbejdsudvalget. Der er naturligvis stadig en vis
usikkerhed f.eks. om hvordan man tidsregistrerer arbejdstid ved særlige
lejligheder som ved delt tjeneste og ved studieture og andre begivenheder, der
involverer overnatning.

-

Den offentlige debat

Der har hele foråret været skriverier om, at der er for mange, der går i gymnasiet
og for få, der får en erhvervsuddannelse. Der er måske noget om snakken i de
nordsjællandske omegnskommuner, men alle fremskrivninger viser, at der
kommer til at mangle både unge med erhvervsuddannelse og med videregående
uddannelse. I vores område er der i hvert fald ikke noget om snakken: Andelen af
unge, der søger erhvervsuddannelser og de almene gymnasier er nogenlunde lige
store hhv. 41% og 38%.

-

Udendørs
motionscenter

Vi prøver at rejse penge kommunens bygge- og anlægsfond og fra diverse fonde
til et udendørs motionscenter. Vi har flere positive tilsagn, så det ser lovende ud.

-

Finansloven

Finansloven rummer en række besparelser for de kommende år, som tidligere har
været varslet. Men der er også nyt: Der varsles en dispositionsbegrænsning for
indeværende år begrundet i at lønudviklingen på det offentlige område har været
lavere end forventet. Vi ved endnu ikke hvordan denne dispositionsbegrænsning
udmøntes.

3. Budgetopfølgning

Formanden gennemgik kort det rundsendte perioderegnskab og estimatet for
resten af året. Det udsendte estimat halverer det budgetterede overskud.
Årsagerne er bl.a. at en række omkostninger forbundet med ombygninger,
renoveringer og nyt inventar tænkes straksafskrevet, i det omfang det kan rummes
inden for resultatet.

Taget til efterretning.

4. Tidsplan mm. For
arbejdet med budget
2014

Jf. bilag. Næste års budget behandles på bestyrelsesmødet i december efter at det
har været igennem de relevante organer på skolen.

Taget til efterretning

5. Kapacitet 2014.
Fastlæggelse af
optagelseskapacitet
2014 og totalkapacitet.

Ledelsen indstiller, at vi melder ind, at vi kan optage 6 almindelige klasser og en
aspergerklasse

Ledelsens indstilling
vedtaget

6. Rektors
resultatlønskontrakt
2013/14, rapportering
vedr. kontrakt 2012/13

Med henvisning til ministeriets bemyndigelse af 6.dec. 2011 og beslutning på
bestyrelsesmødet den 10.sep. 2012 vedr. indgåelse af resultatlønskontrakt med
rektor for skoleåret 2012-2013 forelagde formanden formandskabets vurdering af
målopnåelse for hver af kontraktens indsatsområder. Bestyrelsen var enig i
formandskabets begrundelser for graden af de respektive målopnåelser og

Graden af målopnåelse for
Resultatlønskontrakten for
rektor for skoleåret 20122013 blev godkendt.

godkendte den samlede grad af målopnåelse for hele kontrakten.
Med henvisning til ministeriets bemyndigelse af 27. jun. 2013 vedr. indgåelse af
resultatkontrakt med rektor for skoleåret 2013-2014 samt beslutning på
bestyrelsesmødet den 11.jun 2013 forelagde formanden udvalgets forslag til den
nye resultatkontrakt. Bestyrelsen godkendte de foreslåede indsatsområder for
såvel basisrammen som for ekstrarammen. Bestyrelsen opfordrede til at man i
fremtidige kontrakter i lighed med elevtrivselsundersøgelse evt. også kunne
overveje at medtage medarbejdertrivsel som indsatsområde.

Det forelagte forslag til
Resultatlønskontrakt for
rektor for skoleåret 20132014 blev godkendt.

Bestyrelsen bemyndigede
rektor til at indgå
resultatlønskontrakter med
de øvrige ledere.

7. Forslag fra Fåborg
Midtfyn Kommune om
at placere vinterferien i
uge 7

Ledelsen indstiller, at vi støtter en flytning af vinterferien til uge 7, under
forudsætning af at der kan opnås enighed herom i området.

Taget til efterretning

8. Udbud af
studieretninger 2014

HV gennemgik kort det udsendte bilag.

Godkendt

Der var ingen emner til dette pkt.
9. Evt.
/TP
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