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1. Referat fra møde nr. 49 
	  

Godkendt	  

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

	  

Der	  er	  ikke	  noget	  

3. Sager til beslutning: 
Procedure vedr. Varsling om uansøgt afsked 
pga. ministerielt udmeldte besparelser. 

	  
	  

Bestyrelsen	  vedtog	  den	  rundsendte	  
procedure	  for	  varsling	  om	  uansøgt	  afsked	  
og	  det	  blev	  vedtaget	  at	  ledelsen	  indkalder	  
til	  samarbejdsudvalgsmøde	  i	  morgen	  den	  
21.	  december,	  hvor	  ledelse	  fremlægger	  
proceduren.	  Proceduren	  bliver	  
offentliggjort	  for	  det	  øvrige	  personale	  i	  
nyhedsbrevet.	  

4. Sager til drøftelse: 
 

	  
	  

5. Sager til orientering: 
Implementering af bloksystem 
Besparelser 

	  
AA	  repeterede	  kort	  om	  bloksystemet	  og	  at	  
det	  er	  blevet	  fremlagt	  for	  personalet	  og	  der	  
har	  kun	  været	  en	  kort	  dialog	  om	  systemet.	  
	  
Høringssvar	  om	  etablering	  af	  HF	  på	  
erhvervsskolerne.	  AA	  har	  fremsendt	  et	  
høringssvar	  til	  regionen.	  	  
	  
Orienteret	  om	  forskellige	  projekter	  der	  
kunne	  have	  interesse	  i	  den	  kommende	  tid:	  
Unge	  projekt	  om	  3-‐årige	  HF	  for	  udsatte	  
unge,	  Nordplus	  og	  Odsherred	  modellen.	  

6. Skolen siden sidst : 
 

 

7. Evt. Næste møde:Doddle  
Møde den 29. marts kl. 17.30 årsregnskabet 

	    
Bilag:	  	  
Omdelt	  på	  mødet.	  Procedure	  vedr.	  Varsling	  
om	  uansøgt	  afsked	  pga.	  ministerielt	  udmeldte	  
besparelser.	  
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