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Referat

1. Årsregnskab – her medvirker revisor Pia Bladt Ibsen, PwC (bilag eftersendes)
Pia gennemgik årsregnskabet og svarede på spørgsmål.
Bestyrelsen godkender regnskabet uden bemærkninger. Årsregnskabet sendes ud
til elektronisk underskrift.
2. Godkendelse og underskrift af referat
Godkendt.
3. Meddelelser
Vi har gennemført to virtuelle Åbent Hus-dage med i alt ca. 45 deltagere. Brobygning er også afviklet virtuelt.
4. Coronasituationen
GB: Det er svært at planlægge, da informationer kommer meget sent, og nogle
gange ændres efter at der er lavet planlægning. Det sætter også underviserne
i en vanskelig situation i forhold til planlægning af undervisningen.
I denne uge har vi ingen afgangselever på skolen, da de er hjemme for at
skrive SRP eller SSO. Den ledige kapacitet på skolen udnyttes til at ikke-afgangseleverne må møde ind på skolen én dag i løbet af ugen. I dag var
2.g’erne her, og det var glade elever, der mødte ind til et gensyn.
Vi afventer pressemødet i morgen, i forhold til hvor mange elever, der må
møde ind efter påske. Vi håber, at vi får mulighed for at flere elever må møde
ind.
Efter påske skal vi stå for selvtest på skolen. Der skal ansættes nogle testsupervisorer.
5. Søgetal og konsekvenser heraf
GB: Søgetallet er desværre ikke som forventet. Vi har kun fået til en hf-klasse og
tre stx-klasser. Vi havde en klar forventning om fortsat at have to hf-klasser og
en lille forventning om, at vi igen ville komme op på fire stx-klasser. Vi kan
ikke se, hvor de er forsvundet hen. Vi iværksætter en annoncekampagne med
henblik på at få flere hf-ansøgere.
PV foreslår, at vi øger samarbejdet med folkeskolerne, så eleverne får et bedre
kendskab til skolen.
MF foreslå, at vi foretager en nærmere analyse af hvor eleverne kommer fra, så vi
kan få viden om, hvor udfordringen er, og hvor det giver mening at sætte ind.

6. Budget 2021 – revideret (bilag eftersendes)
GB: Det oprindelige budget er baseret på flere klasser, end vi har fået, så der skal
udarbejdes et nyt revideret budget. Vi har endnu ikke alle de nødvendige data,
så der arbejdes på at få lavet et revideret budget. Det er nødvendigt at finde
besparelser, så underskuddet minimeres. Et budget for 2022 skal udvise et
overskud, så likviditeten kan genetableres.
7. Oprettelse af valghold (se bilag)
BE: Der er fejl i bilaget. Ved Mu B skal der stå 0 i de sidste fire kolonner.
8. Orientering om arbejdet med fusionen
GB: Der har i sidste uge deltaget i et møde med de to skoleledere, bestyrelsesformændene og konsulent Niels Villadsen. Der arbejdes videre med fusionsredegørelsen.
Der arbejdes hen imod en beslutning i de to bestyrelser i juni (senest medio
august). Hvis de to bestyrelser godkender, vil vi være en fusioneret institution
fra den 1. 1. 2021. Derefter begynder arbejdet med at få de to institutioner fusioneret på en god og måde, så det bliver en god oplevelse for alle med medarbejderinddragelse i arbejdsgrupper.
9. Politik om krænkelser (bilag)
GB: Der er kommet lov om, at vi skal have en politik for krænkelser. Det har vi så
lavet.
10. ElevTrivselsUndersøgelse 2020 (bilag)
GB: Det er ministeriet undersøgelse, og I har som bilag fået hovedrapporten. På
oversigten kan vi se, at vi ligger en anelse under landsgennemsnittet, hvilket i
sig selv ikke er bekymrende, men i vores generelle selvforståelse ligger vi nok
en anelse over gennemsnittet, så hvis vi gerne vil leve op til den selvforståelse, så skal vi dykke ned i data og finde ud af, hvor vi med fordel kan sætte
ind, for at løfte elevtrivslen.
11. Evt.
Intet.

