Bestyrelsesmøde den 26. januar 2021 kl. 18.00-20.00
Referent LD

Fraværende: Thomas Gyldal og Jens Erik Mogensen
0. Godkendelse af dagsorden.
Velkommen til Steffen Glaas, direktør for
Præsentation af nyt medlem direktør
Herlev Bladet
Steffen Glaas og eleverne Khadija Zeimi
Khadija Zeimi 2a
2a, og Helle Brigitta Østerby 2s
Helle Brigitta Østerby 2s
Godkendt
1. Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde. (BILAG 1)
2. Meddelelser fra formand og skriftlig
Rektor gennemgik og uddybede
information fra rektor. BILAG 2
informationerne.
Blandt andet om: personalia, virtuel
orienteringsaften, fritagelse fra tilsyn, Danske Pædagogisk leder Jakob Hoffmann er
Gymnasiers anbefalinger til fremtidens
stoppet pr. 31/12-20. Der bliver ikke ansat
gymnasium, skolens løfteevne.
ny – opgaverne bliver fordelt på andre.
Morten Harding ansættes i pædagogikum.
Styrelsen har som led i den del af
kvalitetstilsynet, der vedrører parallelsamfundsproblematikker, gennemført en
screening af alle gymnasiale afdelinger på
de nye indikatorer, som bland andet er
andel af elever med ikke vestlig baggrund,
men selvom vi falder indenfor målgruppen
er vi blevet fritaget for tilsyn på grund af
andre positive indikatorer.
Orienteringsaften den 18/1, som foregik
live, forløb rigtig fint. Der var 168 på første
seance og 65 på anden. Spørgelysten på
fagkonferencerne var desværre
begrænset, men det er et billede man
også ser på andre skoler. Optagelsen af
den generelle orientering ligger på
hjemmesiden sammen med en interaktiv
rundtur.
Der er et mindre forbrug af strøm, el og
vand, hvilket skyldes at skolen i 2020 i
perioder har været lukket grundet Corona,
men også at man nu aner de tiltag, der er
iværksat, for at give gymnasiet en
grønnere profil, er begyndt at virke.
Tove – kan rektor gennem Danske
Gymnasier påvirke ideerne i fremtidens
gymnasium, så flere elever fra
gymnasierne vælger en uddannelse på
professionshøjskolerne.

3. Skolens økonomi – foreløbig resultat
BILAG 3
Budgetprognose 2021 – 2023 til
godkendelse. BILAG 4
4. Overordnet handlingsplan og status på
apv-handlingsplanen. BILAG 5

5. Pædagogisk udvalg – status på
udviklingsprojekt – ”Udvikling i fællesskab”.
BILAG 6

6. Feriefonden – beslutning om forvaltning af
indefrosne feriemidler
Enten indbetaling til feriefonden eller egen
administration (inkl. forrentning og
forvaltning) BILAG 7
7. Godkendelse af kapacitet. Ledelsen
indstiller 5 stx og 5 HF-elever.
8. Godkendelse af IT-politik. BILAG 8
9. Godkendelse af finansiel strategi og
finansiel politik. BILAG 9
10. Eventuelt

Foreløbigt resultat for 2020 og
budgetprognose for 2021-2023 blev
gennemgået og godkendt.
Rektor orienterede om arbejdet med APV.
Der er gang i en mini APV, som vil blive
offentliggjort snarest.
Der er blevet afholdt MUS trods Corona
nedlukningen.
Rektors gennemgang af hvor langt vi er
med udviklingsprojektet.
Medarbejdermødet flyttes til den 11/3, så
er alle forhåbentlige på skolen igen.
Der bliver afholdt virtuelt elevrådsmøde,
hvor rektor og Carl deltager.
Under forudsætning af, at det er muligt at
låne pengene af staten, hvilket der er
meldinger om, skal de indefrosne
feriemidler overføres til feriefonden.
Bestyrelsen godkendte kapaciteten på 5
stx og 5 HF klasser.
Godkendt.
Finansiel strategi og finansiel politik blev
gennemgået og efterfølgende godkendt.
Formanden og rektor vil tage kontakt til
direktøren på Herlev Hospital og spørge
om hun vil være medlem af vores
bestyrelse.

