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Referat:
1. Årsregnskab – her medvirker revisor Morten Elbæk Jensen, PwC (se bilag)
Morten Elbæk Jensen fra PwC gennemgik dele af årsregnskabet.
Oda spørger ind til udfordringerne omkring samarbejdet i Campus. GB forklarer, at udfordringerne ligger i, at nogle af de mindre institutioner kan være så udfordret på søgningen,
at det kan være tvivlsomt om de kan fortsætte.
Regnskabet godkendes og underskrives.
2. Godkendelse og underskrivning af referat
Godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser
GB: VUCs afdeling i Grindsted lukker. Vi er i gang med forhandlinger, hvor VUC fortsat tilbyder nogle halvårsfag på C-niveau til unge over 25 år, som ikke falder ind under det nye
FGU. Det er så tanken, at vi skal stå for undervisningen, evt. sammen med eux-eleverne. Vi
skal have lavet nogle økonomiske aftaler med VUC.
Der er pt 12 ansøgere til eux. Vi havde egentlig sagt, at der skulle være 15, før vi ville oprette en klasse. Da vi vurderer, at ansøgerne er gode, og der evt. kan laves noget samlæsning med VUC, så forventer vi at oprette en eux-klasse.
Vi har ikke hørt fra ministeriet vedrørende bestyrelsens brev om kapacitetssænkning på
gymnasierne i Vejle. Regionen har støttet vores anmodning og sendt det videre med anbefaling til godkendelse af ministeren.
Vi har søgt om at få lov til at oprette en ASF-klasse, som er et særligt tilbud til elever med
autisme-spektre-forstyrrelser, hvor der følger et særligt tilskud, så klassekvotienten kan
holdes nede på 12 elever.
Der er gang i nogle forskellige samarbejder
 Et nyt projekt om industrien som karrierevej. Det er et samarbejde i trekantsområdet mellem syv gymnasier, SDU og industriens erhvervsorganisationer.
 et samarbejde med SDU, Esbjerg omkring samfundsfag og idræt.
 Et sundere syddanmark er et samarbejde med SDU, hvor også Tornbjerg Gymnasium er med. Projektet er ved at være i sin afslutning.
4. Budgetscenarier 2019-2022 (bilag udsendt tidligere på mail)
BE fremlagde budgetscenarierne. Der blev spurgt ind til fyringer og procedure, om processen kunne fremskyndes. GB redegjorde for, at der er mange hensyn at tage, og at vi også
har et ønske om fortsat at inddrage lærerne i hele arbejdet med time- og fagfordelingen.

Der er ulemper ved alle løsninger og det er nok ikke muligt at finde en løsning, der tilgodeser alle hensyn. Vi kan ikke komme uden om, at det er en ubehagelig situation.
5. Optagelse og oprettelse af valghold 2019
GB orienterede om søgetallet, og BE om valgholdene.
6. ElevTrivselsUndersøgelse 2018
GB gennemgik dele af elevtrivselsundersøgelsen.
7. Evt.
GB orienterede kort om den digitale prøvevagt.
LW orienterede om status på ny lønaftale, hvor DJØF og Moderninseringsstyrelsen ikke kan
blive enige om tolkningen af den nye overenskomst. Muligvis ender det med en voldgiftssag.
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