Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 21. september 2016
Deltagere:

Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Flemming Eismark (FEI), Margrethe Bastholm Bille (MBB),
Siff Hansen (SHA), Jesper Olesen (JO), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Anne Kirstine Frandsen
(AKF), Lis R Lau (LRL), Lars Holm-Nielsen (LHN), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Mogens Wang Brolin (MWB)
og Egil Hulgaard (EH)

Referent:

Søren Helstrup (SH)

Agenda

Gennemgang/diskussion

0.

Klassestørrelse

Der har været orientering og debat via mail.

1.

Godkendelse og
underskrivelse af referat
fra den 23. august 2016
Resultataftalen
(drøftelse)

2.

Status på
gymnasiereformen –
frihedsgrader og
dispensation
(orientering)

Ledelsen indarbejder input til endeligt oplæg til
næste bestyrelsesmøde.
CG orienterede om den politiske proces og
muligheder for udnyttelse af frihedsgrader og
dispensation. Vi har været til møde med
ministeriet. Vi har søgt dispensation til en
studieretning med idræt.
Vi forventer at udnytte mulighederne for at afvige
fra læreplanerne i nogle kreative fag og idræt.
Danske Gymnasier har været delt i synet på de
privates muligheder, men bakker efter et møde
med de private op om mulighederne i deres
høringssvar.

Ansvar/Tid

Bestyrelsen har enstemmigt
godkendt indberetning af
klassestørrelser i gymnasiet
indsendt 15. september
Godkendt og underskrevet af
alle tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

CG præsenterede skitse til nyt forslag med
skærpet fokus på fem punkter, der følger
strategiplanen.
De enkelte, nu mere detaljerede punkter
drøftedes, og der opnåedes enighed om
indholdet.

3.

Aktion & beslutning

Rektor tilrette
if.
Bestyrelsens
input og
ønsker
Bestyrelsen bakker op om, at
ledelsen arbejder videre med
aftalen ud fra inputs.
Bestyrelsen tog orienteringen
til efterretning.

Ledelsen i
gymnasiet

4.

5.

Studieretninger.
Ledelsens indstilling til
studieretninger mm.
(Beslutning)

Meddelelser/Eventuelt

Ministeriet har et stramt program også til os,
med bl.a. SIP og FIP-kurser for ledere og lærere.
Endvidere kommer der nye regler for
fordelingsudvalgenes arbejde, bl.a. måske noget
med etnicitet.
Vi nedsætter en række arbejdsgrupper, så
lærerne bliver involveret.
CG: orienterede endvidere om
finanslovsforslaget.
CG orienterede for baggrunden for forslaget,
herunder om undersøgelsen i skolens 9. og 10.
kl. Opbakning til markedsføring med valgfag –
som bl.a. vil indeholde information om hvilke
valgfag skolen vil anbefale eleverne at vælge i
forhold til den valgte studieretning – Kruse
anbefaler.
Parkeringsforhold drøftedes.
Er ikke en bestyrelsessag så ledelsen håndterer
input.

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 3. november kl 17.00-21.00

Ledelsen i
Gymnasiet
Bestyrelsen besluttede at følge
ledelsens indstilling til udbud
af studieretninger for skoleåret
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LHN

