Referat bestyrelsesmøde d.8.12.2016
Til stede: Hans Andreasen, Sten Markvorsen, Stig Wall-Gremstrup, Jes Bygballe, Karina Jørgensen, Sigurd
1x, Jørgen Rasmussen, Jan Sørensen og Janni la Cour.
Afbud: Steen Jørgensen, Olivia 1b, Lise Rovsing.
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6.9.2016.
• I henhold til forretningsorden §1, stk.4 er referatet godkendt, da der ikke er kommet indsigelser.
3. Orientering ved rektor
• Skriftligt notat. Det har været en langstrakt proces at få alle elever til at betale 250 kr. i
materialeafgift. Lige nu er der heldigvis kun 5 elever, der mangler at betale. Der er en elev, der
nægter at betale. Eleven har klaget til UVM og skrevet til bestyrelsen. Vi har haft emnet op på flere
elevrådsmøder og har også på disse fremlagt, hvad man får for pengene. Elevrådet har yderligere
diskuteret dette på elevrådstur og har også støttet op om afgiften. Der er enighed i bestyrelsen om,
at vi fastholder denne afgift fremover.
• Gymnasiereform 2016. UVM arbejder på højtryk på at få reformen klar – herunder læreplaner for
alle fag til sommeren 2017. Vi mener ikke, det er en helt ny reform, men mere en reform, der
minder om den, vi allerede har blot med nogle ændringer. Vi har nedsat en række arbejdsgrupper,
der skal arbejde med forskellige delelementer, herunder grundforløbet, studieretningssamarbejde
og evalueringssamtaler. Steen Markvorsen fremlagde nyt fra læreplanudvalgets arbejde i
matematik.
4. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
• Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. Jf. Drøftelse omkring elev, der har
henvendt sig ift. materialeafgift.
• Drøftelse af forslag til nyt bestyrelsesmedlem. Det blev vedtaget, at der skal nedsættes et udvalg,
der skal se på hvilke kompetencer, der skal være i bestyrelsen fremover. Udvalget består af Steen
Markvorsen, Jes Bygballe, Jørgen Rasmussen og Stig Wall-Gremstrup.
5. Uddannelsen
• Strategi 2016-20. Kort status på strategiudvalg. Der arbejdes på alle områder med at implementere
strategien i hverdagen, men også ift. den kommende reform.
• Kapacitet. Indstilling vedr. antal nye 1.g-klasser 2017. Efter diskussion blev det vedtaget, at vi i
sommeren 2017 optager 12 nye 1g klasser. Det gør vi med baggrund i, at vi vil afvente erfaringer
med reformen, herunder valg af studieretninger og lokalesituation.
6. Skolen
• Professionel kapital på GHG. Undersøgelsen viser et tilfredsstillende resultat. Er blevet fremlagt for
ansatte i december 2016. Der er tre fokusområder, vi vil arbejde videre med.
• Forslag til ny lønpolitik. Der har været afholdt møde ml. ledelse og tillidsmænd omkring en ny
lønpolitik. Lønpolitikken blev godkendt.
• Status på udbedrings- og vedligeholdelsesarbejder. Der er lavet forskellige arbejder, bl.a. nyt gulv
og maling af klasselokaler.

7. Økonomi
• Budgetopfølgning pr. 30.11.2016 og prognose for 2016. Jan Sørensen fremlagde/gennemgik
regnskab for 2016. Der er blevet indkøbt nye pc’er til alle lærere. Dette afsættes som et anlæg, der
afskrives over 3 år. I tidligere vedligeholdelsesplaner er der afsat penge til udendørs fitnessanlæg –
disse penge er ikke blevet brugt. Bl.a. derfor er der et lidt større overskud end forventet.
• Forslag til budget 2017. Prognose for 2017 er blevet reguleret. Dette skyldes bl.a.
bygningsvedligeholdelse. Der er også afsat penge til reformarbejde i budgettet. Det er tidligere
blevet aftalt, at vores overskud skal være på 2 mio. pr år. Budget 2017 blev vedtaget.
8. Eventuelt
• Mødedatoer 2017: 7. marts 2017 kl.16.00-18.00, 8. juni 2016 kl.16-18 med efterfølgende middag.
Referent: Janni la Cour

