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Dagsorden: 
	  
	  
1. Referat fra den 9.september 2015 

Noter/referat	  fra	  bestyrelsesseminar	  27.	  +	  
28.	  oktober	  2015	  
	  

Referaterne	  blev	  godkendt	  

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

	  

Der	  var	  et	  lukket	  punkt,	  som	  refereres	  på	  et	  
andet	  dokument	  

3. Økonomi: 
• Kommende regnskab for 2015 /LW 
• Besparelser /AA 
• Budget 2016 / LW 
	  

Lis	  Krat/LW	  forventede	  et	  lille	  overskud	  på	  
regnskabet	  for	  2015	  
	  
LW	  gennemgik	  bilaget	  :	  Budget	  2016	  +	  
Budgetudkast	  2016	  	  
Finanslovforslaget	  forventes	  godkendt	  den	  
17.	  December	  
Vi	  har	  fået	  et	  geografisk	  grundtilskud	  på	  
1,9	  millioner	  kr.	  på	  det	  sidst	  udsendte	  
Finanslovsforslag	  
Vi	  har	  det	  sociale	  taxametertilskud	  indtil	  
2018	  
Der	  laves	  en	  projektplan	  for	  C-‐gangen	  i	  det	  
nye	  år	  
Bestyrelsen	  godkendte	  budgettet	  for	  2016	  
	  
Annette	  Bach	  Møller/AM	  uddelte	  et	  bilag,	  
hvoraf	  det	  fremgik,	  at	  hun	  ønskede	  større	  
gennemsigtelighed	  i	  lønudgifterne	  
LW	  svarede,	  at	  det	  kræver	  andre	  
principper	  og,	  at	  økonomisystemet	  så	  skal	  
bygges	  op	  på	  en	  anden	  måde.	  
Uddannelsescheferne	  skal	  stå	  under	  
undervisning	  i	  regnskabet.	  Refusioner	  
ordnes	  	  periodevis	  og	  gøres	  op	  en	  gang	  om	  
året.	  
Formanden	  afsluttede	  emnet	  og	  lovede,	  at	  
man	  kunne	  gå	  mere	  ned	  i	  detaljerne,	  når	  
regnskabet	  for	  2015	  var	  klar	  
	  
Rektor	  fortalte,	  at	  SU	  har	  lavet	  samme	  
øvelse	  som	  bestyrelsen	  lavede	  på	  
bestyrelsesseminariet.	  Ledelsen	  tager	  
forslagene	  til	  sig	  og	  arbejder	  på	  et	  forslag	  
til	  næste	  møde	  



4. Handleplaner 2016 -19 
	  

Handleplanerne	  –	  nøgleområder	  for	  2016	  
–	  19	  blev	  uddelt.	  De	  sendes	  elektronisk	  
sammen	  med	  dette	  referat.	  
Bestyrelsen	  er	  velkomne	  til	  at	  komme	  med	  
forslag,	  som	  bedes	  sendt	  
Malene/MG@kalgym.dk	  inden	  1/3	  2016	  

5.	  	  	  Skolen	  siden	  sidst	  :	  
•    Skolekomedien: Skærsommernatsdrøm 
•    SRP/SSO/SRO 
•    Dialogmøder for undervisere 
•  

I år var det 4g musikelever som dirigerede  
orkester og kor. Det var en spændende 
forestilling. 
 
De store skriftlige eksamensopgaver, som 
afleveres kort før jul, skal i år for første gang 
afleveres elektronisk 
 
Der har været en omgang dialogmøder, som 
næsten alle er gået planmæssigt 
	  

6. Evt 
 

Et	  udvalg	  fra	  SU	  har	  arbejdet	  med	  den	  nye	  
ATP	  og	  MTU.	  Undersøgelsen	  er	  klar	  til	  
udsendelse	  den	  18.	  Januar	  
	  
Senere	  på	  året	  skal	  der	  laves	  en	  ETU	  
	  
Der	  skal	  laves	  en	  
skemastrukturundersøgelse	  for	  både	  
elever	  og	  lærere	  i	  det	  nye	  år	  
	  
Togtiderne	  er	  ændret	  igen,	  nu	  kommer	  
toget	  ind	  til	  stationen	  kl	  7.10	  !	  
	  
Tirsdag	  den	  29.	  marts	  kl	  17	  møde	  +	  
spisning	  kl	  19	  
	  
Tirsdag	  den	  17.	  maj	  kl	  17	  møde	  
	  

De	  valgte	  medlemmer	  taler	  sammen	  	  i	  cirka	  
15	  	  	  minutter	  

 

	  
	  	  

	  
Formand:	  Ole	  Glahn	  

	  
	  
	  

Referent:	  Birte	  Klæsøe	  Lund	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


