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Dagsorden: 

Ole Glahn (OG), Anne E. Jensen (AJ), Peter Abildgaard Andersen (AA), 
Anja Slooten (AS), Birgitte Nielsen(BI), Jesper Engsvang (EN), Lis W. 
Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Ole G. Jensen (OJ), Rikke (RI), Julie 
Bønlykke (JB), Mads S. Christensen (MC), Hassan Ahmad Kadi (HK). 

 

Afbud fra: Tina Mandrup (TM), 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
Godkendt 

2. Er der punkter på dagsordenen, 

som skal holdes for lukkede døre? 

Evaluering af resultatlønskontrakt 2016-17 

 
 

3. Sager til beslutning: 

Resultatlønskontrakt 2017-18 

 

Tilføjes resultatlønskontrakten: Vi vælger 
at inddrage det pædagogiske personale og 
eleverne i en spørgeskemaevaluering af 
grundforløbet. 

4. Sager til drøftelse: 

 

 
 

5. Sager til orientering: 

Byggesag 
Halvårsregnskab 

Etablering af pavilloner til undervisning i 
samarbejde med Absalon for at byggeriet 
kan gennemføres på kortere tid. 
Rambøll er dem der har vundet udbuddet. 
Vi er i gang med at se på finansieringen og 
har fået et tilbud som ikke har vores 
interesse, da det ikke levede op til vores 
krav. 
 
LW fremlægger halvårsregnskabet. Der er 
et samlet overskud på ca. 739.000 kr. 

6. Skolen siden sidst: 

• Absalon 

• Ferieplan 2018-19 

• 3-årige HF 

 

De har fået en god start og hvis succes 

fortsætter vil vi til næste år få nogle 

pladsproblemer, hvis vi fortsat skal huse 

Absalon. Derfor går vi med overvejelser om 

at sætte pavilloner op. 

  

Ferieplanen godkendes. 

 

Den 3-årige HF er kommet godt i gang og vi 
har en forventning om at der er et mindre 
frafald frem til jul og håber på at det 
stabiliseres sig derefter. Der er en god 
stemning i klassen og de er meget 
hensynsfulde overfor hinanden. 



7. Evt. LW fremlagde finanslovsforslaget som det 

ligger nu og den betydning at det får for os. 

Herunder at det sociale taxameter bibeholdes. 

Der kan også være nogle udfordringer, hvis de 

tanker om ændringer der er i udbetalingen af 

feriepengene. 

LW fremlægger en overslagsberegning af 

vores taxameter frem til 2021 og det betyder 

en besparelse på omkring 4 mill. frem til år 

2021 og det er vi meget fortrøstningsfulde i 

forhold til og det er ikke bekymrende. 

 

Næste møde: 23. Oktober kl 17.30 

Bilag: Halvårsregnskab 
Resultatløn 2017-18 
Evaluering af resultatlønskontrakt 2016-17 
Ferieplan 
 

 

 
  

 
Formand: Ole Glahn 

 
 
 

Referent: Mads Seneberg Christensen 
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