Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2013 kl. 18.30-19.30
Referent LD

Afbud: Michael Berkowitz, Flemming Olsen

0. Præsentationsrunde – Ny
elevrepræsentant, Sørine BechLarsen og ny lærerrepræsentant, Carl
Fuglsang-Damgaard, som også er GL
tillidsrepræsentant.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde
3. Skolens økonomi –
budgetopfølgning
4. Klassekvotienter for 1. klasser
2013/2014. Til orientering
5. Kapacitet for kommende skoleår –
skolens indstilling er at vi fortsætter
med 8 stx + 4 hf klasser
6. Ferieplan, valgfags- og
studieretningsudbud

Præsentation af bestyrelsen og ny elev- og
lærerrepræsentant.

Godkendt
Godkendt.
Udsendte referat var ikke redigeret
Resultat uændret i forhold til budget juni.
Overgangen til pædagogisk ledelse betyder
ompostering af lønkroner fra ”undervisning”
til ”ledelse”.
Vi har 28 elever i hver HF-klasse. Der var 3
tomme pladser i 1. stx på tælledagen. Det
er fortsat meget svært at ramme helt
præcist.
Godkendt.

Begge planlægningsdage ligger lige før
skolestart. Translokationen er rykket til
fredag. Ferieplan godkendt.
Vi udbyder 11 studieretninger. Prøver igen
med geovidenskab og bioteknologi. I uklassen hæves psykologi C til psykologi B.
Der er flere forslag til ændringer men vi går
frem med små skridt.
Valgfags- og studieretningsudbud godkendt.

7. Udmøntning af rektors
resultatlønskontrakt for 2012/2013. Til 81,1 % af kontraktmålene er opnået.
orientering
8. Rektors resultatlønskontrakt
2013/2014. Til godkendelse
9. Meddelelser fra formand og rektor

Pkt. 2 og 3 revideres med henblik på. større
målbarhed.
Vi har desværre mistet Hanne Bendix
Petersen i sommerferien. Der er ansat en
ny sekretær pr. 1. november 2013.
Vi deltager i projekterne vedr. garantiskolen
og rammeplan for 15-20 årige med Herlev
Kommune.

10. Mødedatoer for skoleåret
2013/2014
september 2013 kl. 16.00
december 2013 kl. 18.00
april 2014 kl. 18.00
juni 2014 kl. 18.00
Eventuelt

Der er i forbindelse med kommunevalget
paneldebat fredag den 15. november 2013,
og skolens samfundsfagselever
gennemfører en opinionsundersøgelse med
telefoninterviews over to aftener.
Datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret
2013/2014 – kommer ud via mail, når de er
fastlagte.

