
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 5. september 2018  
 
Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Birgit Villebro, Kim Galsgaard, Hanne 
Ringgaard Møller, Jannie Wilsted, Lisbeth Abildgaard, Uffe Strandby, Frida 
Rishøj Clausen samt Jesper Vildbrad (Rektor), Tine Spanggaard (HR-chef) og 
Lars Bonne Christensen (Administrationschef og ref.) 
  

Beslutningspunkter:  

1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. juni 2018  

Godkendt. 

 

2. Rektors realiserede resultatlønskontrakt 2017/18 

JV gennemgik status og svarede på spørgsmål til resultatkontraktens 

forskellige punkter. 

Bestyrelsen besluttede, at punktet vedrørende elevtrivselsundersøgelse 

udgår, da UVM har besluttet at udsætte undersøgelsen til skoleåret 2018/19.  

Der var i bestyrelsen enighed om, at det for nogle af punkterne er svært at 

vurdere den præcise realiseringsgrad. Det skal derfor fremadrettet tilstræbes 

at gøre målene så konkrete som muligt med henblik på at gøre det nemmere 

for bestyrelsen af fastsætte udmøntningsgraden.  

HRM foreslog også at det fremadrettet kan overvejes om afrapporteringen 

eventuelt kan have en anden form – eksempelvis mødeoplæg eller lignende.     

På baggrund af gennemgangen drøftede og besluttede bestyrelsen sig for en 

samlet udmøntningsgrad på 95%.  

 

Orienteringspunkter:  

3. Skolestart/gymnasiereform 

JV orienterede:  

- det gamle skoleår blev afsluttet godt, og det nye skoleår er ligeledes 

startet flot op med fyldte klasser. Lærerne melder om en god årgang, 

og der er pt. elever på venteliste til stx-klasserne. I hf-klasserne er der 

stadig ledige pladser.   

- Der er ansat fire nye lærere, der alle er kommet godt i gang 

- Der har været afholdt personaletur ifm. skolens fødselsdag 

- Skoleårets første fællesarrangement er løbet af stablen. Professor 

Vincent Hendricks talte til skolens elever om fake news.  

- SG har modtaget arv fra tidligere lærerpar på ca. 166.000 kr. til brug 

for naturvidenskabeligt legat. 

 



 

 

4. Elevfordeling og kapacitet 

Foreløbig kapacitet indmeldt for næste skoleår: 12 stx-klasser og 3 HF-

klasser. 

 

5. Perioderegnskab og prognose  

NMM spurgte om der med udgangspunkt i det udsendte materiale var 

spørgsmål eller kommentarer. Det var ikke tilfældet.  

 

6. Nyt fra elever 

FRC orienterede:  

- Der er udarbejdet ny folder, der beskriver udvalg og aktiviteter for 

elever.  

- Første elevrådsmøde i det nye skoleår afholdt i dag. 

- Der er valgt ny elevrepræsentant til bestyrelsen. Det blev en elev fra 

1.g (Sebastian)  

 

7. Evt.  

Intet. 

 


