Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag den 7 oktober 2019

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser
GB:
GB:
GB:

Der har været afholdt et camopusarrangement om innovation. Vi har deltaget i en builderworkshop hvor elever fra 5. klasse var på besøg. MF og vores to innovationshold har deltaget.
Vi har deltaget med to lærere i et Campus-kursus arrangeret af CoC.
GB sidder med i et inspirationsforum, omkring Billund som børnevenlig kommune.

3. Budgetopfølgning (bilag vedhæftet)
GB orienterede om, at vi holder budgettet, og uddelte et likviditetsbudget.

4. Studieretninger 2020-2023 (bilag vedhæftet)
GB orienterede om studieretningsudbuddet. Nyt er at vi søger at få idræt med ind som studieretningsfag igen. Efter den sidste reform, var det ikke længere en mulighed, men ministeriet har åbnet
op for at søge om nye studieretninger. Vi ved endnu ikke om vi får lov til at udbyde den.
Vi udbyder endvidere en styrket sproglig studieretning, idet EN A – TY A – Sa B er blevet ændret til
EN A – TY A – la C.

5. Orientering om fusionsundersøgelsen
GB: Vi har leveret en del tal til Niels Villadsen, der er ved at indsamle materiale fra de to skoler.
Udfordringerne ligger omkring grundtilskud, forskellige afskrivningsregler, salg af den ene bygning
samt forskelle i løn.
PV: Holder tidsplan, så vi er klar til at træffe en beslutning til marts?
GB: Det er ikke sikkert, men vi har ikke travlt, så det skal ikke hastes igennem, så måske bliver det
så først et år senere.

6. Ny ferielov
GB orienterede om forpligtigelse til indbetaling til feriefond, hvor et års opsparet ferie skal
indefryses. Det er endnu uvist om vi bliver omfattet af denne forpligtigelse, eller der findes en
dispensationsordning for gymnasierne.

7. Indsatsområder 2019-20
GB orienterede om indsatsområder i dette skoleår:
• Fusion er det store indsatsområde, som vi kommer til at bruge meget tid på
• Aktionslæring, kursus samme med Kalundborg Gymnasium
• Samarbejde mellem idræt og samfundsfag, samarbejde med SDU
• Et sundere Syddanmark i samarbejde med SDU, hvor vi er med igen
• Fortsat samarbejde med CoC
PV foreslår at der bliver iværksat en overordnet evaluering af det første gennemførte forløb efter
den nye reform.
GB forklarede, at det også er planen, men at vi skal hele vejen igennem et forløb, så derfor bliver
det først i næste skoleår.

8. Evt.
PV har været på et GL-kursus for bestyrelsesmedlemmer. Her har de talt om en ansvarsforsikring
for bestyrelsen og spørger, om bestyrelsen skal have en ansvarsforsikring. GB mener, at der kan
være forskel på bestyrelsesansvar for STX-gymnasier og Erhvervsgymnasier, og vil spørge Jesper
Dahlmann, om der er særlige forhold for erhvervsgymnasier.
PV foreslår at kontakten til SDU i forbindelse med projektet Et sundere Syddanmark udnyttes til et
fællesarrangement. Ideen gives videre til aktivitetsudvalget.
GB inviterede bestyrelsen med over at se det nyrenoverede vejledningshus.

Referat: BE

