Bestyrelsesmøde den 23. september 2014 kl. 18.00-20.00
Referent LD
Afbud: Michael Berkowitz, Flemming Olsen
0. Præsentationsrunde
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af 6. juni 2014.
3. Meddelelser fra rektor

4. Skolens økonomi – budgetopfølgning –
kort gennemgang af økonomiske rammer.

5. Klassekvotienter for 1. klasser 2014-15.
Til godkendelse.

6. Kapacitet for kommende skoleår –
skolens indstilling er at vi udbyder 7 stx + 4
hf klasser. Til godkendelse
7. Ferieplan, valgfags- og
studieretningsudbud. (Bilag 4 og 4a)
8. Udmøntning af rektors resultatkontrakt
2013-2014. Til godkendelse.

Præsentation af bestyrelse og elev- og
lærerrepræsentanter
Godkendt
Godkendt
Kantineforpagteren har opsagt sin kontrakt
pr. 30. november 2014. Stillingen opslås på
hjemmesiden.
Indbydelse til 40 års jubilæumsfest den 21.
november 2014, program blev fremlagt.
Bestyrelsen, ansatte m.fl. er indbudt til
reception og festmiddag. Skolens
jubilæumsskrift udkommer og det nye
studiecenter åbnes på dagen.
Budget II godkendt.
Principper for budgetlægningen blev
gennemgået.
Vi har i år ramt 196 stx-elever, hvilket er
vores loft på stx-elever. Vi har 5 hf for
meget, men kan redegøre for dem, de er
omgængere fra stx.
Godkendt
Godkendt

Ferieplan godkendt.
Valgfags- og studieretningsudbud godkendt
Godkendt

9. Handleplan 2014-2015.

Resultatkontrakt og handleplan skal
sammentænkes.

10. Rektors resultatlønskontrakt 2014-2015
UDKAST. Til drøftelse.
11. Forberedelse af strategi for 2015-2020
a. Orientering om Blaagaard v/Malene
Nissen
b. Aktuelle uddannelsespolitiske emner
12. Mødedatoer for skoleåret 2014-2015
23. september 2014 kl. 18.00
8. december 2014 kl. 18.00
13. april 2015 kl. 18.00
9. juni 2015 kl. 18.00

Formanden og rektor færdiggør udkastet så
der tilføjes et punkt om talentudvikling.
Malene Nissen, Akademisk medarbejder på
Nørre G gennemgik Blaagaardsprojektet.
Slides fremsendes.
Der vil blive berammet et ekstra strategi
møde primo november 2014, når
konsekvenserne af regeringens
serviceeftersyn kendes.
LD udsender forslag til konkrete datoer for
de øvrige møder.

Eventuelt

Forslag om at HG inviterer alle partiers
ungdomspolitikere indenfor1-2 gang om
året, så vi ikke opfattes som ugæstfrie.

