Bestyrelse - Referat
14. juni 2021
1. Godkendelse og underskrift af referat
Godkendt.
2. Meddelelser
GB: Ny model for fordeling af ansøgere til gymnasierne. Der er to forskellige fordelingsprincipper,
som tjener hver sit formål. Et er at sikre overlevelse for de mindre gymnasier med at sikre mindst
84 elever (3 klasser) på en årgang. Et andet mål er at sikre spredning af elevtyper i de større byer.
GB: Vi er sluppet af med kravet om mundbind på skolen, mens testkravet fortsætter ind til 1. august. Vi har endnu ikke haft en positiv test på skolen.
Dimissionen vil blive afviklet af to omgange.
3. Budgetopfølgning 2021 samt budget 2022 (se bilag)
GB: Orienterede om budgetopfølgningen.
Bestyrelsen godkendte det opdaterede budget for 2021 og 2022.
4. Nyt om fusionen
Niels Villadsen redegjorde for mødet med UVM og den økonomiske udfordring i forhold bygningstilpasningen.
GB redegjorde for udfordringerne med vedtægterne i forhold til bestyrelsens sammensætning.
Efter lange drøftelser bliver bestyrelsen enige om at slette den sidste sætning i Erhvervsgymnasiets
forslag til den midlertidige udvidelse, samt at afkorte perioden til 2 år. Endelig skal Grindsted Gymnasium & HF’s formand fortsætte som formand.
5. MTU/APV (se bilag)
GB orienterede om resultatet MTU/APV. Der er iværksat en opfølgende undersøgelse, der skal søge
at afklare punkter, der kan udvikles på.
6. Røgfri skole
GB orienterede om, at det lovmæssigt er bestemt, at vi skal være røgfri skole fra 1. august i skoletiden.
7. Revidering af Studie- og Ordensregler (se bilag)
I forbindelse med den røgfrie skole har vi været nødt til at skrive det ind i skolens studie- og ordensregler, som jo skal godkendes i bestyrelsen. Forslaget har været i miljøudvalget og i MIO, men har
endnu ikke været på PR.
Stephanie: Må der ryges til fester?
GB: Vi har ikke taget festerne med for nuværende, da det vil føre andre problemer med sig i forhold
til at der ryges i smug.
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GB: Der er endvidere foretaget mindre justeringer vedrørende alkohol. Vi er inviteret til et møde
med Sundhedsstaben i Billund Kommune omkring alkoholpolitik. Vi har nogle positive erfaringer
med caféer under COVID-19, hvor der har været begrænsede muligheder for indtagelse af alkohol.
Vi ser dog store problemer, hvis der indføres alkoholforbud til caféer og fester, da det også kan gå
hen og blive en konkurrenceparameter.
Forslaget til revidering af Studie- og Ordensregler blev godkendt.
8. Indsatsområder
a) Evaluering af skoleåret 2020/21
• Fusionen har i en lang periode været i en venteposition, men efter at ministeren gav
grønt lys for det videre arbejde, er der brugt en del energi på at udarbejde fusionsredegørelsen.
• I forbindelse med den virtuelle undervisning har der været en erfaringsudveksling, som
har betydet, at meget gik bedre under 2. nedlukning. Vi mangler fortsat at drøfte, hvordan vi kan/skal benytte virtuel undervisning fremadrettet.
b) Skoleår 2021/22
• Den gode historie om skolen. Profilering af skolen via flere udadrettede aktiviteter. Talentudvikling på folkeskoleniveau (juniortalent).
Stephani: Kan man videreføre Playful Learning i gymnasiet?
GB: Vi er noget bundet af læreplanerne, men vi har haft lærere med på nogle kurser.
MF: Har været på kurset og bruger det i nogle sammenhænge i mindre mængde, men
med gode erfaringer.
9. Mødedatoer 2021/22
2021: 20/9 og 13/12
2022: 28/3 og 13/6
10. Evt.
Intet
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