Referat af møde nr 56.docx
19. december 2017 kl 17.00
Lokale A09

Dagsorden:
Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), Anne E. Jensen (AJ), Søren
Carlsen(SC), 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), Julie Bønlykke (JB), Mads S.
Christensen (MC),

Afbud: Hassan kadi (HK).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

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

Det er der ikke.

3. Sager til beslutning:
• Godkende budget for næste kalenderår

LW fremlægger budgettet ud fra de tal der
er tilgængelige nu. Se
budgetforudsætningerne udsendt sammen
med dagsorden.
Vi kommer ud med et overskud på 2,7 mill,
men det ønsker vi skal overgå til byggeriet.
AM påpeger at lønudgifterne sidste år lå lidt
højt og det er godt at se at det blevet reguleret.
Budgettet godkendes
AA fremlægger den nye organisationsplan.
Bestyrelsen ønsker bilag til den endelige
behandling af forslaget, hvoraf det fremgår
hvilke kompetencer der er tildelt de
forskellige udvalg, samt overblik over
forventet mødeaktivitet.
AA fremlægger status på byggeriet og
grunde til at vi skal tænke i nye
muligheder.

4. Sager til drøftelse:
• Ændring i organisation

5. Sager til orientering:
•
•
•
•

Byggeriet
Pædagogiske dage
Evakueringsplan
Samarbejde med folkeskolerne

Pædagogiske dage i Kobæk strand og på
Næstved gymnasium.
Første dag havde vi om respons på
skriftlige opgaver og generelt blev det
taget godt imod.
Anden dag havde vi om digitale og
fremtidens kompetencer, men foredrag
holderen Tim Frank.

Tværfagligt samarbejde med de øvrige
gymnasier og egne faggrupper.
Vi er ved at udarbejde en evakueringsplan i
samarbejde med et eksternt firma. Vi
forventer at den vil være klar omkring 1.
Marts.
Vi afholder et fællesmøde med
folkeskolerne i Kalundborg på gymnasiet
den 9. Januar 2018
6. Skolen siden sidst:
• Svampeskade

7. Evt.
Bisserup
Klassekvotient
Nyt medlem til skolebestyrelsen

Vi har fundet skimmelsvamp i
administrationsbygnings tag som er forårsaget
af en udluftning der ikke er ført ud igennem
taget, da vi fik nyt tag.
Vi har udbedre skaden midlertidigt og
tømmeren vil udbedre skaden i den nærmeste
fremtid.
Elevrådet skal på Bisserup i midten af januar,
hvor vi skal arbejde med mobbepolitik,
evakueringsplan og studie- ordensregler.
LW redegjorde for skolens klassekvotient,
som netop er indsendt til ministeriet.
Skolebestyrelsen godkendte opgørelsen.
Der er valgt nyt medlem til skolebestyrelsen
pga. kommunalvalget: Jacob Søborg
Den 1.maj stopper Anne E. Jensen og Jacob
Søborg indtræder

Bilag:
Budget
Budgetforudsætninger

Næste møde:
27. Februar 2018 kl 17.30-20.00

Organisationsplan
Der vil efter mødet være julefrokost.
Formand: Ole Glahn

Referent: Mads Seneberg Christensen

