03-09-2014

Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde onsdag. 24. september, 2014 kl. 16.30 med følgende
dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet d.7/5, 14. (bilag 1)
2. Meddelelser.
1. Status på elevoptag 2014.
2. Opsætning af ventilationsanlæg i 4-fløj
3. Forsøgsklasser. Innovation (1i) og læringskultur (1y). Status (Bilag 2)
4.
3. Regnskabsopfølgning 2014. (bilag 3)
Se skrivelse i bilag 2
4. Resultatløn. Status 2013- 2014. Forslag til kontrakt 2014 – 2015 (bilag 4 + 5+ 6)
1. Rapport for skoleåret 2013 – 2014 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Efter dialog mellem bestyrelsesformanden og rektor indstilles at bestyrelsen beslutter en udbetalingsprocent på 95 % (Jf. bilag 3). Skolen har på alle parametre indfriet de opstillede målsætninger.
2. Derudover har rektor udarbejdet forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 –
2015. Denne er i overensstemmelse med de bestræbelser og indsatsområder som der
er enighed om i forlængelse af de afholdte pædagogiske dage og møder og som bestyrelsen er blevet orienteret om tidligere (Jf. bilag 4).
Undervisningsministeriet har ikke udsendt en ny bemyndigelse i år og de bundne
indsatsområder er derfor de samme som sidste år. Derfor er der en vis overensstemmelse mellem kontrakten for 2013 – 2014 og forslag til indeværende års kontrakt.
(jf. bilag 5)
Bestyrelsen bedes godkende forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 - 2015
5. Gymnasiets vilkår og rammer. (bilag 7 + 8)
Der har hen over sommeren været en del diskussion om uddannelsespolitiske forhold som
kommer til at sætte rammerne og vilkårene for vores fremtidige virke. F.eks.
1. For mange tager en gymnasial uddannelse
2. Adgangskrav til gymnasier efter karakterer
3. Socialt taxameter
4. Samarbejde i Campus
5. Folkeskolereformens betydning for gymnasiet
6. Gymnasie “reform”
 For mange studieretninger
 Matematik B til alle
 Ændring af grundforløbet
Nogle af disse problemstillinger vil få betydning på kort sigt mens andre har et lidt længere
tidsperspektiv. Det er under alle omstændigheder punkter, som bør diskuteres i gymnasiets

bestyrelse.
Vi vil på mødet tage hul på en uformel drøftelse på det kendte grundlag og med hver vores
baggrund som bestyrelsesmedlemmer - evt. dagsordensfastsætte udvalgte problemstillinger
til de kommende møder. Der vedlægges kronik af Hans Peter Jensen formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforenings til inspiration. Derudover vedlægges Rektorforeningens publikation ” Fakta og myter om det almene gymnasium – 2013”

6. Evt.
Næste møde 17. november.
Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.00

m.v.h.
Bent Engelbrecht
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Rektor

