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Rundsendt d. 24.2.2022

Opdatering på bestyrelsens særlige tiltag i
I skoleåret 2021-22:

Oplæg ved HA efterfulgt at diskussion.

HA orienterer om bestyrelsens særlige tiltag i
skoleåret 2021-22.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt Emne

Godkendelse og underskrift på referat fra Referaterne underskrives.
bestyrelsesmøde i d. 14. december 2021
(bilag 1)
samt ekstra bestyrelsesmøde d. 27. september
2021. (bilag 2)

Godkendt2 Godkendelse af dagsorden

Globale studieretninger på Rosborg. Oplæg ved SE orienterer om de globale studieretninger på
3 Søren Sejer(Faglig pædagogisk koordinator på Rosborg. Rosborg har i år oprettet 3 sproglige

Rosborg) efterfulgt at diskussion. globale studieretriinger

skolekultur efter Corona
it didaktik
makerteknologi
elevernes tiltag om affaldssortering
faglig efteruddannelsestur til Berlin.
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- skolekultur
- stærk HF kultur
- digitalisering
- intern kommunikation mellem ledelse

og medarbejdere.
coronahåndtering

Oplæg ved HA efterfulgt af diskussion.

HA orienterer om bestyrelsens indsatsområder
fra resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen tilkendegiver, at der fortsat skal
være fokus på skolekuftur, digitalisering og
kommunikation. Der er videre dialog herom på
strategiseminaret i maj 2022 med den nye
bestyrelse.

Opdatering på bestyrelsens indsatsområder
fra resultatlønskontrakten:
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6
Elevtrivselsundersøgelse 2021.
Oplæg ved HA efterfulgt at diskussion.
Se bilag 3.

HA orienterer om elevtrivselsundersøgelsen
2021.
HF og stx adskilles næste gang i oversigten.

i

Bestyrelsen diskuterer
kapacitetsbegrænsningen af Rosborg.

Kapacitetsbegrænsning at Rosborg 2022 og de
nye elevfordelingsregler fra 2023.
Se nedenstående link til referat fra Regionsmødet
d.24. januar 2022 om kapacitet, punkt 7
[itt ps ://dagso rd ene r
referater.regionsyddanmark.dk/vis?id=29c99155-
e 2 74-4e 7f-94af-05 1 SfeO2 6fSd
Se bilag 4(Rosborgs høringssvar).

Oplæg ved HA efterfulgt at diskussion. Herunder
drøftes også medarbejdertrivsel i en tid med
kapacitetsbegrænsing.

Problemer snus på Rosborg
Se nedenstående link.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-02-09-

8 eksperter-rystet-over-nye-tal-om-brug-af-snus
blandt-unge-jeg-tager-en-boette-om

Oplæg ved HA efterfulgt at diskussion

HA orienterer om forbrug af snus på Rosborg.
Se vedlagte power point.

Eleverne har følgende konkrete forslag til at
mindske forbrug af snus:

- StØrre synlighed at NikoTine.
- Mulighed for køb attyggegummikøb i

kantinen.
- Reelle snusstop/rygestop-kurser.

Det er elevernes vurdering, at forbruget at snus
ikke er starter på ungdomsuddannelserne, men
tidligere. Bestyrelsen opfordrer til dialog med
eleverne.



a.

ROS BORG
GYMNASIUM & HF

b. Lærergruppen og andre
medarbejdergrupper er pressede grundet de
mange ekstra arrangementer i efteråret.
Foråret 2022 er eksamensmæssigt som vi

4e9TB) I-lolbech (iH),

Carsten Myflerup (CM) Peter Nødskov(PN)

Nyt fra:

Rektors cheflønsaftale i skoleåret 2022-23 jf. bilag Udskudt til mødet i juni 2022.
2. Ledelsen deltager ikke i dette punkt.

a. Formanden
b. Medarbejderne
c. Eleverne

d. Rektor

10 kender det.
c. Et nyt elevråd har konstitueret sig efter de
nye ig elever er kommet med. Elevrådets fokus
er bla på klima.

d.

Underskrifter

er Bhutho (P8) Didi Cordula Else Nielsen(DN)
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