4

ROS BO RG
GYMNASIUM & HF

Referat bestyrelsesmøde
Dato:

18. juni 2020 kl. 16.00

Sted:

Rosborg Gymnasium & HF

—

19.00

Tilstede:
Thyge H. Bjerring (TB)
Jens Holbech (iH) deltager virtuelt.
Claus Lykkegård Due (CD)
Per Bhutho (PB)
Martin Elbæk(ME)
Hanne Hautop, (HA),
Rasmus Løjborg (RL),
Carsten Myllerup(CM)
Michelle Østergaard Tovgaard(MT)
Afbud fra:
Gitte Frederiksen
Anne Gulbech
Frank Hejiskov
—

Rundsendt til bestyrelsen d. 18.6.2020

Punkt

Emne

Bemærkning

i

Godkendelse og underskrift på referat fra
forrige møde

2

Godkendelse af dagsorden

Referatet godkendt. Jens har godkendt på
mail.
Godkendt.

.

3

Budgetopfølgning for 1. kvartal 2020

.

A

5

.

.

Orientering om skolens handtering af
nødundervisning/Corona pa Rosborg.

Input til bestyrelsesseminar i 21.8.2020

HA og RL orienterer om budgetopfølgning og
om COVID-19 indflydelse herpå. Bestyrelsen
tager orienteringen til efterretning og
vedtager at skolen afholder de
meromkostninger der er i forbindelse med
aflyste studieture.
HA orienterer om forløbet på Rosborg og
hvilke tiltag ledelsen har taget i den
forbindelse. Se vedlagte power point.
RL orienterer kort om opstart af det nye
skoleår.
Bestyrelses vedtager at seminaret er et
dagsarrangement startende fra kl. 9 og
slutter med fælles middag kl.18.
Bestyrelsen diskuterer følgende mulige
tematikker, som fastlægges endeligt af IB i
samarbejde med ledelsen.
Oplæg om global studieretning
-

Eksternt oplæg af en digital praktiker
Det digitale undervisningsrum
Virtuel undervisning/platforme
Hvilke erfaringer har vi gjort os i
løbet afcoronakrisen?
Deltagere i seminaret er:
Bestyrelsen
Rektor og vicerektor
Søren Sejer (kun til punktet global
studieretning)
a. lntetnyt
b. Der har været et godt samarbejde
mellem ledelsen og medarbejdere i
løbet af foråret i forbindelse med
håndtering af Coronakrisen.
Vi har på Rosborg fået en fly
forståelse for det virtuelle rum, dog
med stor diversitet blandt
medarbejdernes oplevelse heraf.
c. Eleverne har savnet at være på
Rosborg under Coronakrisen.
-

-

-

-

-

-

-
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Nytfra:
a. Formanden
b. Medarbejderne
c. Eleverne
d. Rektor
e. Andre
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Eventuelt

Underskrifter
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Martin Elbæk(ME)

