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1. Referat fra møde nr 47 
	  

Godkendt	  

2. Er der punkter på dagsordenen, 
som skal holdes for lukkede døre ?  

Der	  er	  ikke	  punkter,	  der	  skal	  holdes	  for	  
lukkede	  døre.	  
	  

3. Sager til beslutning: 
UCSJ-ingeniøruddannelsen – skal vi gå 
videre? 
 
 
 
 
Studieretningsudbuddet 
 
 
 
 
 
 
Forslag til ny resultatlønskontrakt 

	  

Ledelsen	  havde	  et	  positivt	  møde	  med	  UCSJ,	  
hvor	  de	  fortalte	  om	  deres	  behov	  og	  vi	  
mener,	  at	  disse	  behov	  kan	  vi	  godt	  indfri.	  
Der	  er	  dog	  lidt	  udfordringer	  med	  at	  finde	  
ud	  af	  om	  vi	  må	  leje	  lokalerne	  ud,	  i	  forhold	  
til	  UVM.	  
	  
BI	  fremlægger	  lærerenes	  og	  ledelsens	  valg	  
til	  udbud	  af	  studieretninger.	  Se	  bilag	  
Studieretninger	  og	  Fagpakker	  
Vi	  har	  ansøgt	  om	  studieretningen	  med	  
Biologi	  A	  og	  Idræt	  B.	  
Studieretningsudbuddet	  vedtages	  og	  
sendes	  videre	  til	  Samarbejdsudvalget.	  
	  
AA	  fremlægger	  dette	  års	  resultatløn.	  Se	  
bilag	  Resultatløn	  
Resultatvurdering	  fremlægges	  af	  
bestyrelsen	  på	  næste	  bestyrelsesmøde.	  
	  

4. Sager til drøftelse: 
Fremlæggelse af energiforbrug 
 

Bilaget	  Energiforbrug	  blev	  fremlagt	  og	  blev	  
godkendt	  
	  

5. Sager til orientering: 
Bestyrelsens årshjul 
 

Der	  er	  ikke	  tidligere	  udarbejdet	  et	  årshjul.	  
Ledelsen	  pålægges	  at	  udarbejde	  et	  årshjul	  
til	  næste	  bestyrelsesmøde.	  
	  

6. Skolen siden sidst : 
• FN’s verdensmål 
• CLARA 

AA orienterer:  FN’s verdensmål blev lanceret 
sammen med UNDP på Global Good Summit  
	  



• Bisserup 
• Økonomi – FFL17  
• C-gangen 
• Dialogmøde 
• PU-Pædagogisk Udviklingsmøder 

 
	  

Vi sender 24 lærere til Bristol, for at lærer om 
coaching i forbindelse med Clara. 
 
Bisserup bliver rykket til efteråret, hvor der 
skal arbejdes på ETU som gerne skal 
udfyldes inden Bisserup, så der kan arbejdes 
med resultatet på campen. 
 
LW fremlægger konsekvenserne af FFL17.  
Se bilag budget.pdf 
Bestyrelsen har vedtaget at der fortsættes med 
renovering af C-gangen 
 
Ledelsen (MC) har afholdt et dialogmøde med 
samtlige lærere her i starten af året og vil 
holde et møde i januar og så igen til maj. 
 
For at styrke medarbejderindflydelsen har 
holdt et PU-møde som omhandlede reformen. 
Det blev positivt modtaget blandt lærerne. 
Resultatet af mødet blev udbuddet af 
studieretninger der fremgår af bilaget (se 
punkt 3) Studieretninger og Fagpakker  

7. Evt. Forslag til navneforandring: 
Kalundborg Gymnasium 
 
Næste møde: tirsdag d. 25/10-16 kl 17.30 
Bestyrelsesseminar aftales næste gang 

De	  valgte	  medlemmer	  taler	  sammen	  	  i	  cirka	  
15	  	  	  minutter:	  
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