
Referat bestyrelsesmødeden8. juni 2022

Deltagere: Thomas Buchvald Vind (TBV), Kim Bøg-Jensen (KBJ), Steffen Kremme im
Galsgaard (KG) Jannie Wilsted (JW), Lisbeth Abildgaard (LAB), Anton Búchert (AB), Johan
Haaber Christensen (JHC)

Rektor Jesper Vildbrad (JV), vicerektor Tine Spanggaard (TS), @konomi- og adm. chef Lene
Gudmundsson (LMG)(referent)

Fraveerende: Karl Magnus Bidstrup

TBV bød velkommentil bestyrelsesmødet.

Beslutningspunkter:

1. Godkendelseaf referat fra møde den 4. maj 2022

Referatet blev godkendt

2. Perioderegnskab og prognose

Perioderegnskab og prognose for regnskabsåret 2022 blev gennemgået. Prognose1 viseretlille
underskud for 2022, som skyldesetstørre frafald af elever i årets første kvartal end forventet.

SKspurgte til om udgifter under bygningensdrift kan udskydestil 2023. JW tilføjede, at skolens
økonomi burde kunne bæreetlille underskud i 2022 seti lyset af regnskabsresultatet for 2021.

Prognose 2 udarbejdestil møde i september måned, her besluttes det om der skal spares på
udgifter til bygningensdrift for den resterende del af 2022.

Bestyrelsen opfordredetil at have opmærksomheddefinansielle omkostninger grundet de
stigende renter.

3. Proces vedr. rektorskift (JV, TS inhabile)

JV har meddelt bestyrelsesformanden, at han ønskerat fratræde som rektor pr. 30. september
2022. Jf. vedtægterne og bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen ansætte en ny rektor efter
et eksterntstillingsopslag.

Det fremsendte forslag for processen blev godkendt. Bestyrelsen besluttede, at formandskabet har

kompetencentil at indgå aftale med et rekrutteringsfirma for at sikre et professionelt og effektivt
ansættelsesforløb.
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Bestyrelsen besluttede at nedsætte et afgrænset ansættelsesudvalg bestående
repræsentanter:

Bestyrelsesformanden
Næstformanden
1 eksternt bestyrelsesmedlem
2 lærerrepræsentanter
1 administrativ medarbejderrepræsentant
2 elevrepræsentanter
1 lederrepræsentant

Tidsperspektivet frem til JV's fratræden er, at der formelt først kan konstitueres en ny rektorfra 1.
oktober og frem til ansættelse af ny rektor forventet 1. februar 2023. Bestyrelsen fandt detvigtigt at
der sikres en smidig overgangi ledelsen fra 1. august. Bestyrelsen besluttede, at formandskabet
udpegeren konstitueret rektor.

Bestyrelsen vil vægte et højt informationsniveautil medarbejdere og elever i den videre proces.

4. Realisering af rektor resultatlønskontrakt 2021/22

JV gennemgik kort punkterne i resultatlønskontrakten 2021/22. Ikke alle delmål i aftalen er indfriet.
TBV bemærkede,at det var positivt med mangeaktiviteter.

Resultatlønskontrakten består af indsatsområder med en række målepunktertilknyttet. Til mødeti
septemberskal resultatkontrakten indeholde målopfyldelsen under indsatsområderne, inden
bestyrelsen kantagestilling til udbetalingsprocenten.

Bestyrelsen besluttede, at resultatlønskontrakten 2021/22 behandles på næste bestyrelsesmødei
september.

Orienteringspunkter:

5. Kvalitetstilsyn, herunder øvrige indikatorer for SG fra uddannelsesstatistik.

SGerudtagettil tilsyn i skoleåret 2021/22 i forbindelse med deårlige risikobaseredetilsyn, der
gennemføres af STUK. SG, HFer udtrukket på den socioøkonomiskereference.

Svarskrivelse til STUK blev gennemgået og godkendt. I skrivelsen er der lagt vægt på SG's høje
fastholdelse af HF-elever. Gennemførelsesprocentenerhøj, hvilket betyder, at også fagligt svage
elever får en ungdomsuddannelse,hvilket har betydning for den socioøkonomiske reference.
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Drøftelse af strategiske indsatsområder for det kommendeskoleår

Skoleåret 2022/23 bliver et særligt år, hvor et vigtigt fokusområde er det kommende
rektorskifte og generationsskifte i ledergruppen. Derudovervil der skulle arbejdes med:

e Kapacitetsbegraensning, jf. den nye aftale om elevfordeling
e  Klasserumsledelse

e Nyvision og strategi

Øvrige indsatsområdertil senere drøftelse kunne være

e Skolekultur
e Styrkelse af nye indsatsområder medbl.a. vintervalgfag på tværs af klasser.

e Arbejde aktivt med data for indikatorer for den socioøkonomiske reference og andre
relevante områder

Forslag til proces for visions- og strategiprocessen i foråret 2023, når en ny rektorertiltrådt,

bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.

. Siden sidst v/elever og JV

AB orienterede om nyt fra elever:

- Der har været afholdt duskfest kun for skolens elever.
- M-klassen har deltaget i koncert sammen Odense symfoniorkester og Philip Faber
- Sidste skoledag fejret med aktiviteter
- Der har veret afholdt generalforsamling i skolens elevrad og Johan Haaber

Christensen er valgt som ny formand.
- Fremtidigt elevrad vil sikre bedre inddragelse af HF-elever
- Der er søgt og bevilget fondsmidler (20tkr.) til en Drive-in bio, der afholdes i starten af

det nye skoleår, som velkomsttil nye elever.

- Skolearet 2022/23 starter med 11 stx-klasser og 2 HF-klasser. Dererpt. 311 elevertil
stx og 57til HF.

- Der afholdes dimission den 24. juni kl. 10.00
- Eksamenereri gang
- Der har været afholdt forældremøder (girafmøde), med god opbakning.
- Vihar haft besøg af udvekslingselever fra Spanien, og vores elever har ligeledes været

på besøg hos dem. Efter sommerferien rejser flere klasser afsted.
- Der har været studieture rundt om i Europa
- Der afholdes for første gang jubilarfest den 18. juni, med over 600tilmeldte.
- SG har 150-ärs fødselsdag den 3. september, dagen fejres med forskellige aktiviteter i

tidsrummetkl. 11.30-15-30 for elever og personale. I sammeforbindelse udarbejdes et
tidsskrift fra perioden 1997-2022.
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8. Bestyrelsens forventningertil bestyrelsesarbejdet

Punktet udsættes til mødet i september

9. Evt.

JV takkede ABfor det store engagementi bestyrelsen og skolen som helhed.

AB takkedefor at have fåetlov til at være en del af bestyrelsen, og gav udtrykfor, at det havde
været en spændende og lærerig oplevelse.

Ge JL
Thomas Buchvald Vind Bmaps„Jensen Good

VILS
ZU ban Wild  

 

  

Kan gnusBidstr Jannie Wilsted

bilder € Le ÙBal
Lisbeth Abildgard Johan Haaber dj Vildbrad
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