Referat bestyrelsesmøde
19.00

Dato:

17. juni 2021 kl. 16.00

Sted:

Rosborg Gymnasium & HF lokale 5.01 og 5.02

—

Tilstede:
Thyge H. Bjerring (TB)
Jens Holbech (JH).
Claus Lykkegård Due (CD)
Per Bhutho (PB)
Hanne Hautop, (HA),
Rasmus LØjborg (RL),
Gitte Frederiksen(GF). Afbud
Anna Katrine Givskov Jeppesen(AK).
Carsten Myllerup(CM)
Anne Gulbech(AG). Afbud
Frank Hejlskov(FH)
Didi Cordula Else Nielsen(DN)
Referat sendt til bestyrelsen d. 22.6 på mai!.

Punkt Emne
.

.L

Godkendelse og underskrift pa referat fra
forrige møde
.

2

Godkendelse af dagsorden

3

Perioderapportering for 1. kvartal 2021

4

Ny politisk aftale om elevfordeling
.

Ledelsens og elevernes forslag til brug af
overskud
.

6

.

.

Orientering om skolens handtering af
Corona pa Rosborg, herunder midler til
.
.
faglig løft og trivsel.
.

.

Vi underskrifter for både december 2020
februar2o2logmarts2o2l.
Bestyrelsen Ønsker fremover en
kommenteret dagsorden til punkter, som
kræver ekstra forforståelse (Fx pkt. 8).
FH orienterer om budgetopfølgning ud fra
vedlagte bilag.
Bestyrelsen vedtager forslag om revision af
budget 2021-24.
RL orienterer om indhold og konsekvenser af
aftalen for elevfordeling. Herefter debat om
mulige konsekvenser for Rosborg.
HA og AK orienterer om i alt 5 forskellige
forslag, som bestyrelsen vedtager.
HA orienterer om de forskellige tiltag der har
været i.f.t. Coronasituationen.
HA orienterer om brug af de ekstra midler til
fagligt løft og trivsel, I løbet afforaret har
.

.

.

.

.

.

‘

Drøftelse af forslag rektors
resultatlønskontrakt 2021-22

.

.

.

Oplæg til lønpolitik for chefer pa Rosborg
Nyt fra:
a. Formanden
b. Medarbejderne
c. Eleverne
d. Rektor
e. Andre
9

10

været flere trivselsinitiativer og i uge 26 er
der sommerskole i matematik.
Derudover er ansat en trivselsmedarbejder.
TB orienterer for processen mht. at
udarbejde resultatmål for rektor.
Bestyrelsen har en dialog med HA herom og
vedtager resultatlønskontrakten i september
efter nyt oplæg fra HA.
Det vedsendte forslag vedtages af
bestyrelsen.
a. Intet nyt
b. Medarbejderne ser frem mod
sommerferien efter et langt skoleår,
hvor alle har skulle være konstant
omstillingsparate.
c. Eleverne glæder sig til at få gang i nye
projektet efter sommerferien.
d. Der er gang i studenterfejringen for
tiden.
Der har desværre været et dødsfald
på Rosborg for nylig, da en meget
værdsat medarbejder døde efter et
sygdomsforløb.
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