Bestyrelsen
17. juni 2019

Referat:
1. Godkendelse og underskrift af referat
Godkendt og underskrevet
2. Meddelelser
GB: To større projekter.
• Et sundere Danmark, et projekt med SDU og Region Syddanmark. Vores skole
vandt posterkonkurrencen, og vi har fået god medieomtale på baggrund af projektet. Vi er blevet inviteret til at deltage igen næste år.
• Industrien som karrierevej. Et samarbejde mellem industrien i trekantsområdet,
de videregående uddannelser og gymnasier. Vi er kommet godt i gang med,
forløbene er klar til at gå i gang efter ferien.
• I går holdt vi den nye optagelsesprøve. Vi havde 25 til optagelsesprøven og
venter nu på resultatet fra censorerne.
• Vi har fået lavet Time- og fagfordeling, og det er lykkedes at få det lagt uden at
der er nogen, der skal afskediges på trods af besparelser. Det skyldes især, at
vi skal læse en del timer på Erhvervsgymnasiet.
3. Fremtidigt samarbejde
Bestyrelsen har i fortrolighed drøftet og besluttet at indlede en fusionsundersøgelse
med Erhvervsgymnasiet Grindsted. Der er enighed om, at der skal være en åben
dialog og medarbejderinddragelse frem mod den endelige beslutning om fusion eller ej. På baggrund af ønske fra EGG samt hensynet til, at personalet ikke skal gå
på ferie uden mulighed for ordentlig orientering og dialog, besluttes det dog, at personalet først orienteres efter ferien. Dette vil ske på personalemødet den 12. august.
4. Budgetopfølgning (bilag vedhæftet)
Budgetopfølgningen viser, at vi følger budgettet fint.
5. Kvalitetssikringssystem (bilag vedhæftet)
Det har længe været et krav, at vi skal dokumentere vores kvalitetssikringssystem.
Dette papir beskriver mange af de procedurer, vi allerede arbejder med.
6. Mødedatoer 2019-20
• 26/8 – kort møde (afrapportering af resultatlønskontrakt)
• 7/10 – ordinært bestyrelsesmøde
• 16/12 – ordinært bestyrelsesmøde
• 30/3 – ordinært bestyrelsesmøde; regnskab
• 15/6 – ordinært bestyrelsesmøde
PV: Der kunne måske være behov for et møde i februar.
GB: Vi vil prøve at komme med et dato-udspil.
7. Evt.
Der er translokation fredag den 28. juni kl. 10. Alle er velkomne.
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