
Referat bestyrelsesmøde

Dato: 11. februar 2021 kl. 16.00-19.00

ROS BORG
GYMNASIUM & HF

Sted:

Tilstede:

Virtuelt på Teams. Indkaldelse på mail.

Thyge H. Bjerring (18)

Jens Holbech (iH).

Claus Lykkegård Due (CD)

Per Bhutho fPB)

Martin Elbæk(ME)

Hanne Hautop, (HA),

Rasmus Løjborg fRL),

Gitte Frederiksen(GF).

Anna Katrine Givskovieppesen(AK).

Carsten MyllerupfCM). (Ikke tilstede)

Anne Gulbech(AG).

Frank Hejlskov(FH)
Tine Laugesen(TN) — Deltager i pkt. 3.

Rundsendt til bestyrelsen på mail d 11.2.2021

Punkt Emne

Godkendelse og underskrift på referat fra forrige Der underskrives ved næste møde.

møde. Se bilag 1.

2 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

TN orienterer om de tiltag skolen har
iværksat i forhold til Røgfri Skoletid,

Status på “Røgfri Skoletid”. Oplæg ved Tine
effekten heraf, og mulige indsatser i

Laugesen
fremtiden.
Bestyrelsen drøfter indsatsen mod snus i
fremtiden, og aftaler en opfølgning i
efteråret.
FH orienterer om en ajourføring af
budgetperioden med konsekvenserne af
finansloven 2021.

Opdatering af budget vedtaget af bestyrelsen
Bestyrelsen vedtager at drøfte budgettet

december 2020. Orientering ved FH. Se bilag 2
mere indgående på bestyrelsesmødet i

bilag 3 og bilag 4
marts og juni med opdaterede tal om
elevoptag og kapacitet.
Bestyrelsen drøfter hvordan man kan
håndtere det sociale og trivselsmæssige
efterslæb efter nedlukningen, og hvordan
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gymnasiets profilering kan komme til at
fremstå skarpere med henblik på den
kulturelle og kunstneriske profil.

HA orienterer bestyrelsen om kapacitet og
elevfordeling.

Regionen har indstillet til ministeriet, at
Rosborg kapacitetsbegrænses til 420
elever (14 klasser)

Nyt om politiske forhandlinger om elevfordeling, Bestyrelsesformanden og rektor på
kapacitet, taxameter og Finanslov. Rosborg Gymnasium & HF har sendt et
Orientering om kapacitet og elevfordeling i Region høringssvar til ministeriet.
Syddanmark. Regionen har accepteret Rosborgs ønske
Orientering ved HA. om at øge kapaciteten på HF til 5 klasser.

Bestyrelsen drøfter forskellige
fremtidsscenarier, og tager ellers
orienteringen til efterretning.

HA orienterer om de tiltag ledelsen har
taget i forbindelsen med nødundervisning
fra 11.12 2020 og frem til dags dato. Der
er reduceret i antallet af moduler,
modullængden og antallet af skriftligt

6 Orientering ved HA om nødundervisning på arbejde, og samtidig er der iværksat flere
Rosborg og sociale og didaktiske tiltag sociale tiltag.

Rosborg afholdte i december en
pædagogisk dag for lærerne om II
didaktiske værktøjer i undervisningen, og
dem drager vi nytte af nu som
organisation.

Status på pædagogiske indsatser. Orientering ved HA orienterer om status på de
HA og RL, herunder, pædagogiske indsatser på Rosborg i

indeværende skoleår.
- Skolekultur Bestyrelsen tager orienteringen til
- HF-kultur efterretning.
- Digitalisering
- Etnicitet.

Nyt fra: a. Formanden udtrykker tilfredshed
a. Formanden med medarbejdernes indsats i en
b. Medarbejderne svær tid.

8 c. Eleverne ..b.
d. Rektor c. Det er hårdt for eleverne i

øjeblikket med den virtuelle
undervisning._Størstedelen af
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eleverne har glæde af de sociale
tiltag som skolen tager.

d. Ledelsen har taget hul på
planlægningen af næste skoleår.

CD fremdrager, at bestyrelsen skal
forholde sig til klimaplan for skolen
indenfor en overskuelig fremtid.
Bestyrelsen siger samstemmigt at dette er
en fornuftig ide, og at der er gode
samarbejdsmulighed med Vejle kommune
og folkeskolerne i kommunen.

Bestyrelsen vedtager at vende tilbage til
Eventuelt

dette pa en kommende strategidag.

FH orienterer om skolens
investeringsramme frem mod 2025, som
skal indmeldes til SlUK (Styrelsen for
undervisning og kvalitet). Bestyrelsen
tager orienteringen til efterretning.

Underskrifter

ThYe[JBJerrYTB)

Carsten Myllerup (CM)

Jens Holbech (JH),

Martin Elbæk(ME))

tL,
Anne Gulbech (AG)

Per Bhutho (PB)

Gitte Frederiksen(GF)


