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Dagsorden
Sager til orientering
1. Halvårsregnskab og forslag til nyt
revideret budget.
Bilag 2: Budget 1. halvår 2020
Bilag 3: Resultatopgørelse 1. halvår
2020
2. Skolen siden sidst
a) Præsentation af nye medlemmer
b) Gennemgang af vedtægter
Bilag 4: Vedtægter
c) Byggeri
d) Skolestart
e) Afslutning af skoleåret 19/20
f) Ansættelser
g) Corona

Sager til beslutning
3. Revideret budget
Bilag 1: Revideret budget 2020

Det øgede forbrug i første halvår skyldes lønudgifter
grundet sygdom, barsler, samt overgang til ny
chefaftale.

Ingen indvendinger til vedtægterne
Byggeri: Der har været ét års gennemgang på byggeriet,
der har været et godt samarbejde med de lokale
håndværkere. Der er en udfordring med gulvet på 1.sal.
Det bliver udredt. Der er stor tilfredshed med de nye
lokaler og den bedre ventilation.
Skolestart: alle 1g, 2g 1h, 2h og 2h-elever har
stamlokaler med faste pladser, dette tiltag er lavet efter
elevforslag og som et Coronatiltag. Intro blev
gennemført tæt på det sædvanlige intro.
Det pædagoiske arbejde med aktionslæring for
underviserne fortsætter dette skoleår.
Der holdes flere elevrådsmøder med 2 repræsentanter
fra hver klasse for at få informationer ud til eleverne.
Afslutning af skoleåret var præget af Corona. Lærerne
var meget hurtige til at tage den virtuelle undervisning til
sig. Det lykkedes at få langt de fleste 3g’ere til eksamen
den sidste uge. Der blev holdt 11 translokationer på 6
timer og vognkørslen blev sendt afsted klassevis.
Ansættelser:Der er ansat ekstra personale i rengøring
pga. sygdom og Corona. Der er ansat 2 undervisere i
hhv. pædagogikum og et årsvikariat.
Corona: skolen følger anvisningerne fra
sundhedsstyrelsen. Der har ikke været hverken elever
eller personale med Corona på skolen i
undervisningstiden. Mange sociale arrangementer for
eleverne må aflyses pga. Corona, udendørsaktiviteter
som havkajak og vindsurfing er bibeholdt. Skolen
forsøger at lave musical i år.
I år var der budgeteret med 6 1g-klasser, der er kun
optaget 5.
Til august er antallet af undervisere skåret ned med 9
undervisere og der er derudover sat 6 undervisere på

4. Evaluering af rektors
resultatlønskontrakt 19/20
Bilag 5: Evaluering
5. Rektors resultatlønskontrakt 20/21
Bilag 6: Resultatlønskontrakt 20/21
6. Møderække for resten af skoleåret
Bilag 6: Årshjul

7. Eventuelt

Formand: Jakob Søborg

nedsat tid. To TAP’ere er stoppet og der er 3 personer
på nedsat tid blandt TAP. Det tager tid, før
besparelserne ved personaltilpasningerne er slået
igennem.
Ledelsen vil til næste bestyrelsesmøde lave et
sparekatalog.
Det reviderede budget er godkendt.
Det er kun rektor i ledelsen, der er ansat med en
resultatlønskontrakt.
Bestyrelsen er blevet enig om en målopfyldels på 92,5%
Bestyrelsen foreslår et møde med rektor om 14 dage om
den nye kontrakt.
2. møde: Tirsdag d. 15.12
3. møde: Mandag d. 22.3. (med forbehold for
revisordeltagelse)
4. møde: Torsdag d. 10.6.
Nye medlemmer skal aflevere en kopi sundhedskort og
kørekort/pas til Lis.
3r og nogen 2r-elever har fået tilskud til en udvekslings
rejse til Grønland med en egenbetaling på 1500 kroner.
Referent: Birgitte Nielsen

