Bestyrelsen
20. september 2021

Til stede: alle
Afbud: ingen

Referat
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Meddelelser
Kort præsentationsrunde.
PV: Der er igen i år planlagt Live-streaminger af naturvidenskabsforedrag fra
Aarhus Universitet.
GB: GB og BL har været på den årlige tur med Elevrådet, hvor de bliver introduceret til arbejdet i Elevrådet og de demokratiske processer.
GB: Vi har holdt Social Dag efter et års pause pga. COVID-19. Det var en meget
vellykket dag med mange glade deltagende elever. Dagen sluttede af med en
fredagscafé, hvor der var indført begrænsning på mængden af alkohol, der
kunne købes. Dette er et initiativ, der kommer på baggrund af et møde i Billund Kommune, som jeg har deltaget i. Mødet blev afholdt i anledning af den
megen fokus, der er på unge og alkohol. I Billund Kommune er der ca. 700
borgere, der er berørt af misbrug, og vi har indgået en aftale om en begrænsning på mængden af alkohol, der kan købes ved caféer og fester på skolen.
Der vil senere blive fastsat regler for gymnasiefesterne, hvor vi først afventer
erfaringer fra introfesten på fredag.
3. Orientering om arbejdet med fusionen og ansøgning til regionens uddannelsespulje
GB: Ministeriet har meddelt, at de er begyndt at se på vores sammenlægningsredegørelse, og vi kan forvente svar ultimo oktober (tidligere september).
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Vi har søgt Region Syds uddannelsespulje, hvor vi har fokus på fire punkter
a. Elevintegration
b. Medarbejderintegration
c. Profilering af HTX
d. Samarbejde med eksterne partere
Der har været holdt et fælles MIO/SU-møde med EGG, hvor vi har besluttet at
nedsætte en projektgruppe, der skal styre fusionsprocessen.
Kirkby har rettet henvendelse i forhold til at få ændret lokalplanen for at få
mulighed for at bygge en hal ved Efterskolen Play.
Gitte er blevet inviteret til at sidde i bestyrelsen, hvilket hun har sagt ja til.
4. Indsatsområder 2021-22
Fusionen er det alt overvejende indsatsområde. Et mindre indsatsområde er
et fokus på vejledning. Der har allerede været afholdt et mindre kursus for
vejledere og mentorer.
5. Godkendelse af Studieretninger 2022-25 samt valgfag (bilag vedlagt)
Der er ikke nogen ændringer i forhold til dette skoleårs udbud af studieretninger og valgfag.
Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger og valgfag.
6. Godkendelse af Kapacitet 2022-2023
GB: Foreslår at vi fastsætter kapaciteten til 4 STX-klasser og 2 HF-klasser.
Bestyrelsen godkendte forslaget til kapacitet.
7. Samarbejde med Grindsted Landbrugsskole om EUX
GB: Landbrugsskolen har ønsket, at eleverne fremadrettet undervises på
Landbrugsskolen.
8. Godkendelse af Ferieplan 2022-2023 (bilag vedlagt)
Ferieplanen behandles først på PR i morgen. Den blev behandlet på MIO tidligere i dag, og der er et ønske fra lærersiden om 14 dages juleferie. Bestyrelsen giver mandat til at juleferien kan justeres til 14 dage, hvis der er opbakning til det på PR og i ledelsen.
9. Evt.
Intet.
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