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Dagsorden:
Til stede: Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), Søren Carlsen(SC), Peter Abildgaard
Andersen (AA), Anja Slooten (AS), Birgitte Nielsen(BI), Jesper Engsvang (EN), Lis W. Krat
(LW), Annette B. Møller (AM), Anders Kristensen (AK), Adam Allouche (AD), Mads S.
Christensen (MC).
Afbud: Jakob Søborg (JS), Nicoline Valentin (NV).
1. Er der punkter på dagsordenen,
som skal holdes for lukkede døre?

Punkterne uden ledelsestilstedeværelse
holdes for lukkede døre.

2. Sager til orientering:

På grund af opsigelser, pædagogikum,
barsel og lærere på nedsat tid vil der blive
opslået faste stillinger i matematik,
biologi/bioteknologi og psykologi, samt et
vikariat i naturgeografi.
Kritiske bemærkninger fra Rigsrevisionen
var en fælles besked til 25 gymnasier, som
var udtrukket til kontrol. Rigsrevisionens
formål med kontrollen har været ikke at
spille gymnasierne ud mod hinanden. I
telefonsamtale med rigsrevisionen blev det
betonet, at det der er gjort på Kalundborg
Gymnasium er gjort korrekt, men vi skal
være opmærksom på, at målene kan
målopfyldes. Dette tages til efterretning
ved udarbejdelse af resultatlønskontrakt
for 2019/20.
En evt. tildeling af engansvederlag til
rektor vil fremadrettet ske efter gældende
regler.
Kalundborg Gymnasium ville gerne have
været inddraget i beslutning omkring
placering af 10. klasses centret.
Ifølge TM er 10. klasse i nedgang i
Kalundborg Kommune. Herredsåsen mener
den kommende model med 10. klasse på
Allikelund er et bedre tilbud til eleverne.
Der laves et høringssvar, hvor vi opfordrer til
at Kalundborg Gymnasium inddrages i
planlægning af indholdet i 10. klasses
undervisningen. Formand og næstformand
godkender høringssvaret. Punktet kommer på
næste bestyrelsesmøde.
Formand og næstformand i bestyrelsen samt
ledelsen på Kalundborg Gymnasium invitere
Kalundborg Kommunes borgmester Martin
Damm, udvalgsformanden Karl-Åge
Hornshøj Poulsen og kommunaldirektør Jan
Lysgaard Thomsen til en rundvisning i de nye
lokaler, samt en snak om

•

Stillingsopslag for skoleåret 2019-20.
med deltagelse af ledelsen

•

Kritiske bemærkninger fra Rigsrevisionen. –
med deltagelse af ledelsen

3. Sager til drøftelse og beslutning:
•

Høringssvar angående flytning af 10.
klassescentret til EUC i Kalundborg.
med deltagelse af ledelsen

•

Drøfte om vi skal invitere kommunens
borgmester til at fremlægge kommunens
uddannelsesstrategi for
ungdomsuddannelserne i Kalundborg.
med deltagelse af ledelsen

•

Evaluering af bestyrelsens arbejde indtil nu.

•

Den kommende resultatlønskontrakt.

uddannelsespolitikken i Kalundborg
Kommune.
4. Skolen siden sidst :
med deltagelse af ledelsen

Elevrådet har været på Go High på Kragerup
Gods i år i stedet for Biserup turen.
Skolen har i samarbejde med eleverne lavet
forskellige tiltag for at begrænse elevernes
alkoholindtag til festerne. Dette virkede
positivt ved den sidste gymnasiefest. Skolen
vil fremadrettet gøre noget for at lave
arrangementer for eleverne med mindre fokus
på alkoholindtagelse.
Byggeriet går planmæssigt.
Elevsøgetallet for næste skoleår er på samme
niveau som for skoleåret 2018/19.
Indiens ambassadør har været på skolen for at
plante et træ, da Kalundborg Gymnasium har
haft elever på studietur til Indien.
Kalundborg Gymnasium har vundet regionens
innovationskonkurrence. Næste skoleår vil
der på FIP være fokus på innovation.

5. Evt.
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