GRINDSTED GYMNASIUM & HF
Bestyrelsen

Dato: Mandag den 18. december 2017

Referat

Tidspunkt: Kl. 16.00 i mødelokalet ved adm.

1.
Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat
Godkendt.
2.
Meddelelser
GB: Grundforløbet er overstået, og eleverne har valgt studieretning. Kun en studieretning
er ikke oprettet (SR7 med EN og TY).
Kantinen har været i udbud, og fra 1. februar drives kantinen af Dinner de Luxe.
3.
Budgetforslag 2018
GB orienterede om budgettet. Der budgetteres med et underskud på ca. 1,4 millioner. 1
million skyldes renoveringen af studievejledningen, og 0,4 million ligger som forsikringsreserve. Det vil sige, at driften er i balance.
4.
Revidering af studie- og ordensregler (se bilag).
Det med gult fremhævede er ændringer
GB orienterede om de nye studie- og ordensregler. Der er kommet en ny lov, der pålægger os at have en antimobbestrategi, og der er kommet nye sanktionsmuligheder, hvoraf
nogle er indarbejdet i de nye regler.
Der skal årligt laves elevtrivselsundersøgelser.
5.
Opfølgning på strategisk undersøgelse
GB orienterede om arbejdet med undersøgelserne.
Bestyrelsen bakker op omkring beslutningen, men nogle udtrykker skuffelse over at kun
formanden har været ind over den endelige beslutning om, at undersøgelserne ikke længere omfatter muligheden for en egentlig fusion. Der burde have været indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Beslutningen blev truffet af rektor og formanden på baggrund af, at bestyrelsen tidligere havde modsat sig tanken om en egentlig fusion, men dog
havde accepteret, at vi lavede analysen, primært fordi det kunne give indsigt i områder,
hvor samarbejdet kunne styrkes.

6.
Evt.
Der er planer om at etablere et talentarbejde inden for sportsforeningerne i form af et
sportscollege i samarbejde med EGG og GG. Vi har sagt, at vi er interesseret i at indgå i
samarbejdet.
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