Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde onsdag 6. september, 2017 kl. 16.30 med følgende dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet d.22/3, 17. (bilag 1)
2. Meddelelser.
1. Velkommen til Erik Mønster, skoleleder Vestskolen og Lykke Kjærsgaard Nielsen, elev 3y
2. Status på elevoptag og klassedannelse 2017
3. Nyt fra Elevrådet
3. Regnskabsopfølgning 2017. (bilag 2)
Se skrivelse i bilag 2
4. Resultatløn. Status 2016- 2017. Forslag til kontrakt 2017– 2018 (bilag 3 + 4+ 5)
1. Rapport for skoleåret 2016 – 2017 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 2017 – 2018.
Denne er i overensstemmelse med de bestræbelser og indsatsområder som der er enighed om
i forlængelse af de afholdte pædagogiske arrangementer og møder og som bestyrelsen er
blevet orienteret om tidligere (Jf. bilag 4).
Undervisningsministeriet har heller ikke udsendt en ny bemyndigelse i år og de bundne
indsatsområder er derfor de samme som sidste og forrige år. Derfor er der en vis
overensstemmelse mellem kontrakten for 2016 – 2017 og forslag til indeværende års
kontrakt. (Jf. bilag 5).
Formanden beder om at såvel rapport for skoleåret 2016 – 2017 og forslag til
resultatlønskontrakt 2017 – 2018 bliver læst tæt af bestyrelsen. De er begge værdifulde
orienteringer om hvordan gymnasiet løser kerneopgaven og fungerer på den måde som
strategiredegørelse.
Bestyrelsen bedes godkende forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2017 – 2018.
5. Ikrafttrædelse af gymnasiereform pr. 1/8, 2017
Vi er nu i gang med grundlaget i 1g for første gang. Der er ret omfattende ændringer i forhold til
tidligere og der gives en kort redegørelse for de væsentligste af disse.
6. Brobygningsproblematik i forhold til Beder, Malling og Mårslet (bilag 6)
Se sagsfremstilling i bilag

7. Evt.
Kommende møder: Mandag 6/11, 2017, torsdag 11/1 2018, onsdag 21/3, 2018.
Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.30
m.v.h.
Bent Engelbrecht
Formand

Lars Bluhme
Rektor

