Referat af bestyrelsesmøde, den 8. juni 2016
Tilstede: Bo Søby, Henrik Busch, Søren, Cari, Freja, MTP, NY, AKN, SBE og TFI
Afbud fra eleverne
1. Referatet blev godkendt
2. Dagsorden godkendt
3. Skolens budget/regnskab: AKN
Der kommer en 11. 1g-klasse, hvilket har gjort det nødvendigt at revidere budgettet. Vi har
på skolen sat 1% til side til en forventet nedregulering fra ministeriets side.
Vi nærmer os med den ekstra klasse de to mill kroner i overskud, hvis ikke der kommer
yderligere ændringer fra ministeriets side.
Der er fortsat sat 400.000,- kr af til vedligeholdelse, men det er regnet med i budgettet. Vi er
nødt til fortsat at vedligeholde. Et stort projekt om året: toiletter samt ordne vægge/kunst på
væggene. Pga. den 11. klasse er der dermed flere elever til at finansiere eventuelle
besparelser.
Lige nu 690 elever, men nok omkring 680 om ca. 10 dage, da vi smider ud, hvis eleverne
har for lave karakterer.
Vi skal endnu ikke afbetale mere på gælden, men skal først op omkring 10 mio. Efter
anvisning fra revisoren. Vi skal ikke til at spare penge sammen, men flere penge giver os på
sigt muligheden. Lige nu er det er spørgsmål om at skabe likviditet.
4. Elevtal og klasseoprettelse (bilag 3 og 4)
Vi har lavet nogle nye studieretninger, nogle er delte i klasserne (papegøjeklasser), men det
er meget få (tre ud af 11 klasser). Der er fremgang at spore fsva elevoptag fra de forskellige
skoler (se bilag).
Gennemgang af elevernes prioriteter og hvordan de fordeler sig i klasserne. Vi har nu på
skolen til ni fulde klasser af 1. prioritetsansøgere. Dermed er vi teknisk set selvforsynende
til at have en skole, der er overlevelsesdygtig. De 48 elever, der ikke har prioriteret os, er
spredt ud i alle 11 klasser. Bo gør opmærksom på, at elevrådet sikkert ville gøre indsigelser
mod de nuværende klassestørrelser. TFI/SBE forventer at der i løbet af efteråret er sket en
udligning og at mange af ikke-prioriteterne forsvinder så snart de har fundet andre skoler.
5. Ny studieretning: Bestyrelsen bakker op om forslaget.
6. Tiltag fra Christiansborg: problemet er at der ikke kan laves så mange studieretninger. Vi
kan ikke profilere os på studieretninger, da alle skoler kommer til at tilbyde de samme.
Tilgangen til gymnasierne vil nok falde lidt. Derfor laver vi estimater ud fra otte eller ni
klasser. Karakterkravet indføres fra 2019 og studieretningsreduceringen fra 2017.
7. Udmøntning af resultatlønskontrakt: SBE forklarer omkring indsatsområderne.

Bestyrelsens indstilling: der mangler elevrepræsentanternes holdning til elevdemokrati og til
punktet om skriftlige karakterer. Formanden er bemyndiget til at tage beslutninger om dette
på baggrund af samtaler med elevrepræsentanter samt afventning af skriftlige karakterer i
næste uge.
8. Ideer til indhold af resultatlønskontrakt for 2016/17: bestyrelsen vil gerne have mulighed for
at drøfte indholdet til den kommende resultatlønskontrakt uden ledelsen. Henrik:
fastholdelse af elever samt samarbejde med naboskolerne. Søren foreslår et fokus på
ledelsens rolle i sparetider/reformtider.
Trivselsudvikling/elevtilfredshedsundersøgelse.
9. Evt. udskiftning af skolens administrationssystem Lectio. Systemet er pr. 1/7 ulovligt.
Ludus – det bedste alternativ – virker ikke voldsomt tillokkende. Rektorerne står sammen
om at holde fast i Lectio selvom Ministeriet gør det ulovligt.
10. Ferieplanen er vedtaget
11. Mødedatoer er lagt fast. De sendes ud til alle i bestyrelsen.
12. Eventuelt. Ingen bemærkninger

