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Beslutning

1. Godkendelse af referat fra
forrige møde

Godkendt

2. Rektors beretning.

Taget til efterretning

Resultat
studentereksamen 2015

Vi indstillede 157 studenter, som alle bestod. Det samlede resultat blev 7,2. Resultatet
er en konsolidering af de sidste to års gode resultater

Orientering vedr.
skolestart mv.

Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. Lærerne startede skoleåret med en
”pædagogisk indsprøjtning” med et oplæg om målstyret og synlig læring af Preben
Olund Kirkegaard, som bestyrelse også oplevede på forårets strategiseminar

Elevstatus

Vi har optaget 6 almindelige klasser og en aspergerklasse, som alle er fyldt op.

Arbejdet med
langtidsbudget

BN arbejder på at udarbejde et langtidsbudget. Set i et større perspektiv bliver den
opgave, som vi skal løse, stadig mere kompleks, men i de seneste tre år er tilskuddene
blevet beskåret. Med de udmeldte besparelser, skal vi spare yderligere en million hvert
af de kommende fire år
Vi afventer lige nu det endelige finanslovsudspil. Når det foreligger præsenteres
landtidsbudgettet i samarbejdsudvalget.

EU Erasmusprojekt

Vi har i samarbejde med 4 andre skoler fået bevilget ca. 2 mio. kroner til et samarbejdsog udvekslingsprojekt. Det internationale arbejde er skolepartnerskaber med Thor
Heyerdahl-Gymnasium i Kiel (Tyskland), IES Poeta García Gutiérrez, Chiclana, Cádiz
(Spanien), ESP Charles de Foucauld i Brest (Frankrig) og TEVITOL (Tyrkiet). Projektet
afvikles 2015-2018.

Personale

Uddannelsesleder Henrik Stokholm har opsagt sin stilling. Stillingen er lige nu vakant,
idet vi bl.a. overvejer konsekvenserne af de varslede besparelser.

2a. Strategi

HV gennemgik MfG’s udviklingsplan for 2015-16, som bliver lagt på skolens hjemmeside.
I sin gennemgang fokuserede HV på hovedprojekterne
- Omlagt skriftlighed, hvor vi fortsætter arbejdet med at omlægge en stadig
større del af elevernes skriftlige arbejde, så det foregår under lærervejledning.
- MatLab - et matematik samarbejdsprojekt med folkeskoler, universitet og
professionsskolerne
- Innovation, hvor vi sidste år samarbejdede med kommunen. Dette års
samarbejdspartnere er endnu ikke fundet.
- Synlig læring og målstyring i to pilotklasser.
- Masterclass i samarbejde med grundskolens overbygning.

Taget til efterretning.
Bestyrelsen ønsker en
tydeliggørelse af
udviklingsomkostningerne i
langtidsbudgetter.

3. Budgetopfølgning (bilag)

BN gennemgik det seneste perioderegnskab.
Regnskabet følger budgettet i hovedtræk.
Med de kendte forskydninger på elevtal mv, herunder den udmeldte
dispositionsbegrænsning, forventer BN samlet et resultat ca. 150.000 under det
budgetterede.

Taget til efterretning

4. Tidsplan mm. for arbejdet
med budget 2016.

Tidsplanen kort gennemgået.

Taget til efterretning

5. Evaluering af bestyrelsens
arbejde. Oplæg fra
formanden.

Som bestyrelse skal vi evaluere vores arbejde. CM fortalte kort om et eksempel på en
konkret spørgeskemaundersøgelse, som har ligget til grund for en
bestyrelsesevaluering.
Denne undersøgelse rettes nu til, så den kan fungere som grundlag for evalueringen.

Bestyrelsen giver
formandskabet bemyndigelse
til at lave en
spørgeskemaundersøgelse

6. Justering af studieordensregler (bilag)
7. Kapacitet 2016.
Fastlæggelse af
optagelseskapacitet 2016
og totalkapacitet (bilag).
8. Rapportering vedr.
rektors
resultatlønskontrakt
2014/15, oplæg fra
formanden. Ministeriets
bemyndigelse af juni 2013
vedlagt.
9. Rektors
resultatlønskontrakt
2015/16.
Oplæg om
indsatsområder fra
formanden i henhold til
referatet fra mødet 19/5.
Ministeriets
bemyndigelse fra 2013 er
også gældende for
2015/16 (vedhæftet)

10. Evt.
/TP

Studieordensreglerne er blevet ændret lidt. HV redegjorde for ændringerne.

Godkendt.

Regionens prognose viser et uændret elevgrundlag. Kapaciteten for optagelse og
totalkapacitet fastlægges derfor uændret.

Godkendt

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen når frem til en
målopfyldelse på 70% på
både basisrammen og
ekstrarammen.

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen bemyndiger
formandskabet til at finpudse
den fremlagte kontrakt.
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