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Bestyrelsesmøde torsdag d. 7. september 2017 kl. 16.00 – 18.00 

 

Referat:  

Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni 2017 

Referatet godkendes 

2 Orienteringspunkt: Perioderegnskab og prognose  

Perioderegnskabet for perioden 1. januar til 31. juli viser et bedre resultat 

end forventet. Den primære årsag er, at nogle udgifter falder senere på 

regnskabsåret end forventet.  Prognosen for regnskabet for 2017 nedjusteret 

med ca. 300.00 kr. sammenlignet med prognosen fra juni måned. Dette er 

primært en konsekvens af DSB sagen, der er indregnet i prognosen. I forhold 

til den fremlagte prognose er der stadig en række usikre størrelser herunder 

herunder feriepenge, elevtælling m. fl.  

Bestyrelsen tager orientering til efterretning og anbefaler, at det juridiske 

retskrav i DSB-sagen undersøges.  

3 Rektors realiserede resultatlønskontrakt 2016/17 

Rektor gennemgik de enkelte indsatsområder og kom med bud på 

realiseringsgraden, hvorefter det blev overladt til bestyrelsen at fastsætte 

målopfyldningen. Realiseringsgraden ses i vedheftede bilag. 

Formanden foreslog, at den nye kontrakt fremadrettet blev drøftet på 

bestyrelsesmødet i juni og den realiserede på septembermødet; dette blev 

vedtaget. 

4 Rektors resultatlønskontrakt 2017/18  

Kort gennemgang af indsatsområderne ved rektor. 

Efterfølgende en længere drøftelse af de enkelte indsatsområder med 

identifikation af hvilke områder skal kvalitetsvurderes af bestyrelsen i den 

endelig erealisering. 

Formanden: indforstået med indsatsområderne, ønsker prioritering af 

punkter til bestyrelsens  vurdering; herefter debat om de enkelte punkter 

Konklusion: de foreslåede indsatsområder blev godkendt; ”Vision og 

strategi”, ”kvalitetssikring”, ”antimobbestrategi” samt ”reformimplementering” 
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er punkter til vurdering af målopfyldelse hos bestyrelsen. 

Formand, næstformand og rektor taler videre om resultatlønskontrakten, som 

sendes til bestyrelsen til godkendelse senest ultimo oktober. 

5 Orienteringspunkter ved rektor: 

Skolestart: Vi er startet med fyldte klasser og har ’venteliste’, har sagt nej til 

enkelte pgr. Klasseloftet. 

Introforløb efter ny model ekskl. hyttetur (som nu kun er på HF), med 

byorienteringsløb, fest, idrætsdagen er bevaret. 

STX-klasser fordelt på grundforløbshold efter sprog og kunstnerisk fag. 

Eleverne har i denne uge prioriteret ønsker til studieretningspræsentationer. 

De samfundsfaglige studieretninger topper sammen med de 

naturvidenskabelige, der er ikke mange elever til de sproglige studieretninger  

samt musik. 

Matematikscreening i næste uge, screeningerne blev sendt ud til 

grundskoleelever, så de har kunnet træne. Screeningen er obligatorisk og 

skal anvendes 2.10 til forældreaftenen med de obligatoriske 

evalueringssamtaler. Det endelige studieretningsvalg foretages 9.10. 

Skolen har haft en god start men det kortere grundforløb presser flere 

lærere. 

Fællesarrangement med Sven Brinkmann afholdt, der er flere kommende 

med fokus på kommunalvalg, vi har netop nu besøg fra Italien, og der er en 

række elevudvekslinger fra oktober. 

Personale: 4 gik på pension i sommers, der var en enket opsigelse, og to 

vikarer er ansat. 

JV drøfter introture m.m. med elevrådet. 

Elevfrafaldet følges. 

6. Elevfordeling og kapacitet: JV til møde i morgen, 12 stx og 3 hf indberettet 

 

7. Nyt fra elever:  

Eleverne savner: konstruktiv feedback i forbindelse med såvel mundtlighed 

som skriftlige opgaver samt lidt om hvad elevernes rolle i bestyrelsen 

egentlig er. Der etableres møder mellem JV og eleverne før og i forlængelse 

af bestyrelsesmøderne. 
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8. Evt. 

 

Formanden vil holde møde med ledelsen som introduktion til vision og 

strategi-processen. 

Formanden  kontaktes hvis der er øvrige punkter, der skal med. 
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