
Referat bestyrelsesmøde

Dato: 14. december 2021 kI. 16.00-19.00

ROS BORG
GYMNASIUM & HF

Sted: Rosborg Gymnasium & HF

Tilstede:
Thyge H. Bjerring (TB)
Jens Holbech (JH). (Virtuelt)
Claus Lykkegrd Due (CD). (Virtuelt)
Per Bhutho (PB)
Peter Nødskov(PN)
Hanne Hautop, (HA),
Rasmus Løjborg (RL),
Gitte FrederiksenfGF). (Virtuelt)
Anna Katrine Givskov Jeppesen(AK).
Carsten Myllerup(CM).
Frank Hejlskov(FH)
Didi Cordula Else Nielsen(DN)

Referat sendt p mail U. 15.12.2021

Punkt Emne

Godkendelse og underskrift pa referat fra Godkendt og underskrevet.
1 bestyrelsesmøder i september 2021 og oktober

2021

PB understreger at der skal vre 7 dage til
lse bilagene. Ønsker bilagsnr. Pa
bilagene i fx fodnoten.

2 Godkendelse af dagsorden. Rektors resultatløn kommer med pa
nste møde i februar.

RL orienterer om udfaldet af
studieretningsvalget 2021. Herefter debat

Studieretningsvalg 2021. Resultat. Se bilag 1. om blandt andet grundforløbets
betydning for elevernes valg af
studieretning pa Rosborg.

RL orienterer om ledelseserklringen af
Ledelseserklring for indberetning af opgørelse af opgørelse af klassekvotienter for skolearet
klassekvotienter for første klassetrin 2021-22. Se 2021-22. Opgørelsen godkendes.
bilag 2a og 2b. pa stx har Rosborg 26,9 elever i

gennemsnit i 1g.



ROS BORG
GYMNASIUM & HF

P HF har Rosborg 28,4 elever I
gennemsnit I 1HF.
Der er udarbejdet en redegørelse for
fravigelsen pa HF.
HA orienterer om elevfordeling og

5 Elevfordeling og taxameterrefrom, nyeste politiske kommende taxameterreform.
udmeldinger. Bestyrelsen tager orienteringen til

efterretningen.
FH orienterer om perioderapportering 3

. . kvartal ud fra udsendte bilag.Perioderapportering 3 kvartal. Frank eftersender
bila

Bestyrelsen tager efterretningen til
g.

orientering.

FH 0 HA orienterer om forudstninger
for budgetforslag 2022 og I
overgangsperioden 2023-2026.
Herefter drøfter bestyrelsen dette og
budgettet for 2022 vedtages med de
forudstninger og rammevilkàr, der er nu

. erkendte.
Budget 2022-2026 Frank eftersender bilag.

Der afsttes midler I budgettet for 2022 til
projektering af traktorskur og etablering af
vindue I bogklder.
Bestyrelsen er enige am, at budget for
2022 og overslagsarene drøftes løbende af
bestyrelsen pa baggrund af de forventede
ndringer I rammevilkàrerne.
Line Mller Jensen (Uddannelsesleder)

. . fortller om processen med udviklingen
Evaluering og kvalitet .

og tilretning af kvalitetssystemet pa
Rosborg.

HA orienterer am hverdagen pa Rosborg
Orientering am Coronasituation pa Rosborg.

med de aktuelle coronaretningslinjer.

Nyt fra: a. TB er valgt som reprsentant for
a. Formanden Vejle Kommune for de nste 4 âr.
b. Medarbejderne b. Lrerne hat vret glade for en
c. Eleverne tur til Berlin.
d. Rektor c. Eleverne hat vret pa 12-12

seminar med ledelsen, hvor

10
eleverne bla. drøftede regler om
afleveringopgaver med ledelsen.
Eleverne har haft stor fornøjelse
af musical og det fllesskab, der
blev skabt her.

U. Tak til bestyrelsen for midlerne og
støtten til den faglige
efteruddannelsesturtil Berlin.
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11 Eventuelt

Underskrifter

Thyg 7 Bjer (TB) Je s Holbech (JH),

Carsten Myllerup (CM) Peter Nødskov(PN)

Per Bhutho (PB) Didi Cordula Else Nielsen(DN)

Gitte Frederiksen(GF)


