Bestyrelsesmøde den 5. december 2012 kl.18.00-20.00
Referent LD

Afbud: Susanne Balslev Nielsen, Anne Retz Wessberg, Martin Jonsson
Dagsorden godkendt.
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat af 25.
september 2012.
3. Kapacitetsfastsættelse
4. Skolens økonomi

Dagsorden godkendt.
Bestyrelsen godkender indstillingen med 8
1g og 4 hf-klasser.
Igangsættelse af vinduesprojekt og et
mindre solcelleanlæg til opvarmning af
brugsvand i hallen.
SEAS-NVE har givet tilbud – der indhentes
tilbud fra andre projektrådgivere.
Budget 2013 godkendt.

5. Viderebehandling af forslag om
uddannelseskonference i maj.

6. Meddelelser fra formand og rektor

Budgetoverslag 2014-2016 viser at der på
grund af de varslede nedskæringer på
diverse taxametertilskud og stigende
lønudgifter må forventes et underskud på
ca. 3 mio i 2016.
Når den nye GL-overenskomst er vedtaget,
udarbejdes nye prognoser/overslag, hvori
der er indarbejdet diverse
besparelser/nedskæringer, for at opnå
regnskaber, som i årene i 2015-2016 vil
være positive/balancere.
Der var enighed om at rykke konferencen til
september eller primo oktober 2013. Som
konsekvens heraf skal vi finde en dato til
bestyrelsesmødet i maj/juni og til
konferencen.
Bestyrelsen godkendte nikkede til
beslutningen om at flytte vores likvide midler
til Arbejdernes Landsbank, så vi fortsat kan
få en renteindtægt, og ydermere kan indgå
diverse samarbejdsaftaler. Thomas Gyldal
frabad sig at være en del af beslutningen.
Der har været afholdt et cafe-møde med
emne psykisk arbejdsmiljø”stress”.
En lærer har opsagt sin stilling pr. 1. januar
2013.
En er stoppet i pædagogikum.

To skal afholde erstatningsferie.
Vores pedelmedhjælper, Jan Ole, er gået
på nedsat tid.
Vi påtænker at ansætte en i akutjob – vil
kontakte Herlev jobcenter.
Vi er pt. 813 elever -195 HF/618 STX
Vi har 12 elever på venteliste til efter
grundforløbet.
Vi har fået et godt og initiativrigt elevråd
Meldt os ud af IT-samarbejdet – det var for
dyrt.
Til næste skoleår vil vi tilbyde eleverne et
lommeregnerprogram – TI-Nspire, så de
ikke selv skal bekoste lommeregnere.
Vi har måttet tyverisikre vores medielokale.
Renovering af indendørs- og udendørs
faciliteter fortsætter.
UU-Nord har afholdt uddannelsesaften på
skolen.
Vi har afholdt forældremøde i oktober.
Der afholdes forældrekonsultation den 6.
december 2012.
Orienteringsaften den 21. januar 2013
Rygning:
Stadig naboklager. Rektorkollegiet arbejder
med en afklaring af problemet.

7. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 4. april 2013

