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Dagsorden: 

Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), Søren Carlsen(SC), Peter 
Abildgaard Andersen (AA), Birgitte Nielsen(BI), Anja Slooten (AS), 
Jesper Engsvang (EN), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Rikke 
(RI), Julie Bønlykke (JB), Mads S. Christensen (MC). 
	  
	  

1. Referat fra møde nr. 48 
	  

Godkendt	  
Anja	  blev	  budt	  velkommen	  og	  bestyrelsen	  
præsenterede	  sig.	  

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

	  

Der	  er	  ingen	  punkter	  

3. Sager til beslutning: 
Budget FFL-2017 /LW 
 
Resultatlønskontrakt 16-17 
 
Elevtrivselsundersøgelse (ETU)/Bisserup 

	  

LW:	  fremlægger	  budgetudkast	  2017	  og	  
fremskrivningen	  til	  2020.	  Se	  bilag.	  
OG:	  Budgettet	  giver	  indtryk	  af	  at	  vi	  
bevæger	  os	  imod	  mørkere	  tider.	  
Bestyrelsen	  beslutter	  at	  budgetudkastet	  
bliver	  godkendt	  som	  næste	  års	  budget.	  
	  
Bestyrelsen	  godkender	  
resultatlønskontrakten	  16-‐17	  
	  
RI:	  fremlægger	  ETU	  –	  den	  er	  næsten	  lidt	  for	  
pæn,	  men	  der	  er	  to	  punkter	  som	  blev	  
behandlet	  på	  Bisserup	  og	  det	  var	  Mobning	  
og	  IT	  
Mobning	  –	  det	  er	  et	  problem	  at	  der	  
igennem	  de	  sociale	  aktiviteter,	  hvor	  der	  er	  
alkohol	  som	  giver	  gnidninger.	  	  
Der	  er	  også	  en	  mobning	  mellem	  STX	  og	  HF	  
og	  det	  er	  både	  på	  lærer	  og	  elevside.	  
De	  sociale	  medier	  burde	  lukkes	  ned	  i	  
timerne,	  for	  det	  er	  meget	  forstyrrende	  at	  
elever	  sidder	  på	  de	  sociale	  medier	  i	  
timerne.	  
	  
Lærerne	  skal	  på	  et	  IT-‐kursus,	  der	  er	  mange	  
der	  ikke	  kan	  få	  skærmene	  til	  at	  virke.	  
	  
Utilfredshed	  med	  cykelparkeringen,	  det	  er	  
svært	  at	  få	  plads	  til	  alle	  cyklerne.	  
	  
AM:	  har	  I	  ikke	  diskuteret	  afsætningen	  af	  



elever	  om	  morgen	  ved	  hovedindgangen,	  
det	  er	  virkeligt	  farligt	  og	  eleverne	  ser	  sig	  
ikke	  for,	  når	  de	  bliver	  sat	  af	  om	  morgen.	  
OG:	  vi	  kunne	  sætte	  blinkende	  trekanter	  op.	  
Det	  kan	  vi	  søge	  om.	  
	  
OG:	  der	  er	  stor	  utilfredshed	  med	  
indeklimaet	  –	  AA.	  Det	  er	  C-‐gangen.	  
	  
Eleverne	  skal	  være	  med	  til	  at	  arrangere	  
studieretningsdage.	  
	  
Udvalgene	  i	  elev-‐regi	  vil	  dø	  ud	  til	  næste	  år,	  
hvis	  der	  ikke	  bliver	  informeret	  mere	  om	  
dem.	  Elevrådet	  arbejder	  på	  det.	  
	  
Elevrådet	  vil	  opsætte	  en	  postkasse	  i	  
kantinen.	  
	  
Bestyrelse	  er	  overordnet	  tilfreds	  med	  ETU.	  
	  

4. Sager til drøftelse: 
Fremlæggelse af ledelsens udspil til 
besparelser 

	  
Ledelsen	  fremlagde	  det	  nye	  bloksystem	  og	  
den	  besparelse	  der	  er	  i	  det.	  Samt	  den	  nye	  
dato	  for	  beregning	  af	  årsopgørelse.	  
	  
Bestyrelsen	  bakker	  forslaget	  op	  og	  
tilkendegiver	  deres	  støtte	  med	  vedlagte	  
skrivelse.	  
	  

5. Sager til orientering: 
 

	  
	  
	  

6. Skolen siden sidst : 
• CLARA 
• Bisserup 
• C-gangen 

 
	  

 
Clara: Vi har haft 24 lærer i Bristol og vi er 
kommet en del videre med implementeringen 
af CLARA og vi vil inddrage resten af 
personalet den 8.december 
 
 
Bisserup: Skraldespande for enden af 
bordene, og der vil blive et skralde udvalg. 
Der kunne evt. være en dukseordning. 
	  
Eleverne	  skal	  være	  med	  til	  at	  arrangere	  
studieretningsdage.	  
	  
Udvalgene	  i	  elev-‐regi	  vil	  dø	  ud	  til	  næste	  år,	  
hvis	  der	  ikke	  bliver	  informeret	  mere	  om	  
dem.	  Elevrådet	  arbejder	  på	  det.	  
	  
Elevrådet	  vil	  opsætte	  en	  postkasse	  i	  
kantinen.	  
	  
C-‐gangen:	  
 



7. Evt. Der er kommet en ansøgning om HF 
uddannelse på EUC, og der er i regionen en 
opfattelse om at det er en erhvervsrettet 
uddannelse. Det vil vi naturligvis indgive et 
høringssvar på inden den 18. december.  
 
Rengøring er nedslidt. Vi har taget en 
beslutning om at indsætte et vikarbureau 
Det er fordyrende.	  	  
Bestyrelse	  er	  forstående	  over	  for	  en	  
udlicitering.	  
	  
Næste møde: 20/12 2016 kl17.30 
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