Bestyrelsesmøde den 4. april 2013 kl. 18.00-20.00
Referent LD

Afbud: Thomas Gyldal, Anne R. Wessberg, Kai Rasmussen, Bo Nielsen og Martin
Jonsson
Revisor Peter Skanborg tilstede

0. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

1. Godkendelse af referat af 5.
december 2012.

Referat godkendt.

2. Godkendelse af økonomilederens
bemyndigelse til elektronisk
indberetning af årsrapport og
revisionsprotokollat
3. Årsrapport til godkendelse
4. Meddelelser fra formand og rektor
– herunder orientering om søgetal og
implementering af OK13.
Revideret budget til orientering.

Godkendt.

Revisor gennemgik årsrapport og
protokollat.
Årsrapport og protokollat godkendt.
Formanden: Stor ros til musicalen. Deltager
i et møde den 15. april i
bestyrelsesforeningen angående OK-13;
hvordan man tackler det i bestyrelserne.
Rektor: Der er afholdt møde med lærerne
angående OK13 – føler der en positiv
holdning til at få det til at fungere – alle
tidligere aftaler er afbrudt – man vil reducere
forberedelsesfaktoren fra 1,33 til 1,25,
hvilket bare er et bud på en teknisk løsning,
hvor vi effektiviserer og fordeler byrden
ligeligt..
Der er nedsat en gruppe, som vil udarbejde
forslag til hvordan man kan få en mere
effektiv undervisning.
Planlægningstal oprettes – ny planlægning
for lærerne, tidsregistrering.
Inspektorerne ansættes som pædagogiske
ledere
Vi vil til næste år køre et rammeforsøg med
2 klasser, mere tid på skolen også sammen
med lærerne. Alle HF-klassers skema skal
tilføjes værkstedsarbejde(heldagsskole),
kan også bruges til ekskursioner.

Vi har haft en del langtidssyge, en pedel er
stoppet pga sygdom – vi har ansat en ny
pedelmedhjælper. Han er henvist fra Herlev
Jobcenter med løntilskud, de første 3
måneder.
Der er nedsat en gruppe, der bla. skal
arbejde med stress- og trivlsespolitik.
Der samarbejdes med 3 andre gymnasier i
området om en ensartet alkoholpolitik for
eleverne.
Søgetal: 171 stx. 133 HF – en del som har
os som 2. prioritet har søgt Borupgaard
Gymnasium.
Der oprettes en Bioteknologi-klasse i det
kommende år.
I år prøver vi med en papegøjeklasse
en/mu og en/me
Pædagogisk-tur til Madrid i september
2013.
Revideret budget: Godkendt.
Revisor forslog at fremtidige investeringer
finansieres via f.eks. langfristet lån, så
kassebeholdningen ikke drænes unødigt.

5. Drøftelse af temaer til
bestyrelsesseminaret.

- Større samarbejde med lokale skoler.
- Elevrådet kunne kontakte folkeskolernes
elevråd.
Bestyrelsesseminaret vil blive primo
september i.f.m bestyrelsesmødet.

6. Evt.

Der skal vælges en ny repræsentant i stedet
for Kai Rasmussen.
Der fastlægges snarest mødedatoer for
resten af bestyrelsens funktionsperiode.

