ROS BORG
GYMNASIUM

&

HF

Referat bestyrelsesmøde
Dato:

15. december 2020 kl.

Sted:

Rosborg Gymnasium & HF

16.00-19.00

Tilstede:

Thyge H. Bjerring (TB)
Jens Holbech (iH). Virtuelt
Claus Lykkegård Due (CD)
Per Bhutho (PB)
Martin Elbæk(ME)
Hanne Hautop, (HA),
Rasmus Løjborg (RL),
Gitte Frederiksen(GF). Virtuelt
Anna Katrine Givskov Jeppesen(AK). Virtuelt.
Carsten Myllerup(CM) Virtuelt
Anne Gulbech(AG). Virtuelt
Frank Hejlskov(FH)
.

Rundsendt d. 16.12 på mail.

Punkt

Emne

De medlemmer der er fysisk til stede
Godkendelse og underskrift på referat fra
bestyrelsesmøder i september 2020 og oktober 2020. underskrev referaterne. De der deltager
På mødet september besluttede bestyrelsen et ekstra virtuelt skriver under næste gang.
virtuelt bestyrelsesmøde i oktober, og vedtog at
underskrive begge i to særskilte dokumenter til
mødet i december. Se bilag la og ib.
2

Godkendelse af dagsorden.

Studieretningsvalg 2020. Resultat. Se bilag 2.

Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af
klassekvotienter for første klassetrin 2020-21. Bilag
medbringes.

Godkendt
RL orienterer om resultatet af
studieretningsvalget på Rosborg 2020.
Der er kommet 2 ekstra sproglige
klasser på bekostning af en
naturvidenskabelig og en
samfundsvidenskabelig klasse set i
forhold til sidste år. Dette skal ses i lyset
af, at vi i år har oprettet en 1.g klasse
mindre end sidste år.
RL orienterer om ledelseserklæringen.
Der er 386 elever på stx og 116 på HF.
Bestyrelsen tager orienteringen til
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Budgetopfølgning 30.9.2020. Se bilag 3.

&

HF

efterretning, og erklæringen sendes til
revision.
FH orienterer om budgetopfølgning d.
30.9.2020.
FH orienterer om budget for 2021 og
overslagsårene frem til 2024.
Bestyrelsen vedtager, at 2021
budgetteres med en ændring til et
budget med et overskud på 0 kr. via en
forøgelse at årsværk til undervisningens
gen ne mførse I.

6

Budget 2021-2024. Se bilag 4a og bilag 4b.

Bestyrelsen vedtager at drøfte
budgetforudsætningerne igen og evt.
tilrette budgettet i foråret 2021 når
usikkerhederne fra finansloven er kendt.

HA orienterer om møde i
fordelingsudvalget for trekantsområdet
om elevfordeling.
7

8

10

Elevfordeling og kapacitet i Region Syddanmark.

HA orienteret om kommende møde
med Regionen vedrørende kapacitet
blandt Vejles ungdomsuddannelser.

HA orienterer om 2 dødsfald på Rosborg
Håndtering af dødsfald på Rosborg Gymnasium og HF.
i løbet af efteråret 2020 og
Se bilag 5.
håndteringen heraf.
Rosborg er lukket ned for fysisk
undervisning til og med 8. januar 2021.
Undervisningen foregår virtuelt indtil
Orientering om Coronasituation på Rosborg.
cia.
10 elever på Rosborg har været testet
positiv for Covid-19 i dette efterår.

Forældrehenvendelse(Klage). Personfølsom sag og
derfor uden bilag.

HA orienterer om en forældreklage og
gennemgik punkterne.
Bestyrelsen vendte de principielle ting i
klagen. Bestyrelsen bakker op om, at
det er ledelsen der laver klasser på
Rosborg.
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fra:
Formanden
Medarbejderne
Eleverne
Rektor

a.

b.
c.
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Underskrifter

Holbech (iH),

t1ec%
Carsten Myllerup (CM)

Per Bhut (PB)

Gitte Frederiksen(GF)

HF

Ihyge opfordrer til en
diskussion i bestyrelsen af
effekten af indførelsen af Røgfri
Skoletid på Rosborg i 2021.
Ingen kommentarer
Forsøger at opretholde
overskuddet i en corona præget
hverdag.
Takker for lærernes fleksibilitet i
en omskiftelig tid.

Eventuelt

thY/HBJerrf (TB)

&

Martin Elbæk(ME))

