ROS BO RG
GYMNASIUM & HF

Referat bestyrelsesmøde
Dato:

13. december 201$ kl. 16.00

Sted:

Rosborg Gymnasium & HF, mØdelokale Ni, kontoret

—

19.00

Til stede:

Thyge H. Bjerring (TB)
Nanna Seidelin (NS),
Gitte Frederiksen(GF)
Carsten Myllerup (CM)
Anne Gulbech fAG)
Claus Lykkegård Due (CD)
Per Bhutho (P8)
Casper Coster(CC)
Anders Skytte Agergaard Jensen (AJ)
Hanne Hautop, (HA),
Rasmus Løjborg (RL),
Frank Hejiskov (FH)
Sendt på mail til bestyrelsen d. 9.1.2019.
Punkt Emne

Godkendelse og underskrift på referat
fra forrige møde
2

Godkendelse af dagsorden

Bemærkning

Godkendt
Godkendt
Tilføjelse til indsatsom råde 4:
Der skal tilføjes en afdækning af behovet for
nye aktiviteter
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‘

Strategi 2018-2022

Budgetopfølgning

Tilføjelse til indsatsområde 7:
Det er arbejdsgruppen der skal sørge for
planlægning og afholdelse af fyraftensmøde.
Der skal ske en afdækn ing af
kommunikationsudfordringerne.
Strategi 201 8-2022 vedtaget med disse
ændringer. Rundsendes til bestyrelsen.
FH redegør for budgetopfølgning ud fra de
vedlagte bilag og gennemgår bilaget med
sammensætningen af årsværk til
undervisningens gennemførelse.
Ledelsen beklagede, at midlerne afsat til
undervisningsgennemførelse i budgettet ikke
var anvendt. Bestyrelsen drøftede hvordan vi
kan undgå en lignende situation i 2019.
CM: Foreslår at vi indfører et spørgeskema
når eleverne stopper på gymnasiet. En

struktureret indsats skal tilføjes til den
studievejlederindsats vi allerede har.
Det vil give et kvalitetsløft til det videre
arbejde med frafald. Dette er er bestyrelsen
enig i.
Bestyrelsen diskuterer konsekvenserne af
kapacitetsbegrænsning og de
uddannelsesmæssige reformer der pt ikke er
indregnet i budgettet.
FH gennemgår budgettet for 2019-21.
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Det vedtages, at der er brug for en
kvalificeret dialog mellem ledelsen og
medarbejderne ang. sammensætningen af
årsværk til undervisningens gennemførelse.

Budget 2019 21
-

Det vedtages, at vi foretager en ændring i
budgettet, så underviserårsværket opskrives
med 1,35 for skoleåret 2019-20.
Det vedtages, at vi ønsker at bruge så
mange midler på undervisning som muligt.
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Registrering af reelle ejere

Fraværsbekendtgørelse

Bestyrelsen på Rosborg underskriver
dokumentet om reelle ejere, som indsendes
til ministeriet.
HA gennemgår den nye
fraværsbekendtgørelse og konsekvenserne
heraf.
Bestyrelsen er enige i, at det er vigtigt at
denne information når ud til eleverne.
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Bestyrelses honorar
Nyt fra:
a. Formanden
b. Medarbejderne
c. Eleverne
d. Rektor
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JO

Eventuelt

Vi fortsætter hidtidige vederlagsstruktur med
vederlag til formand og næstformand.
A:
B: Medarbejderne har fokus på i samarbejde
med ledelsen, at lave en bedre planlægning i
det kommende skoleår.
C: Mange elever oplever for mange
lærerskift. HA påpeger at ledelsen har
forsøgt at minimere disse og vi vil fortsat
have fokus herpå.
D: Der redegøres for det fleksible klasseloft
og det er ikke brudt.
Alle fra bestyrelsen er velkomne til
juleafslutning onsdag d. 19.12.2018 kl. 1011.15 og til strategidagen d. 23/1 2019 kl. 912.

Underskrift:

ThY9BJerrinJfTB)

Nanna Seidelin (NS),

CQ

Carsten Myllerup (CM)

Anne Gulbech (AG)

Per Bhutho (PB)

Anders Skytte gergaard Jensen(AJ)

G itt%GF)

