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1. Godkendelse og underskrift af referat
Godkendt
2. Meddelelser
GB:
• AMO har fået til opgave at lave en politik om sex-chikane. Vi tænker at lave det lidt
bredere, så det handler generelt om krænkelser.
• Corona. Vi overvejer at lave virtuel undervisning den første uge efter jul. Der er dog
eksamen i huset, som skal gennemføres fysisk.
• Elevrådet har lavet digitale konkurrencer via Facebook. Vi har haft Luciaoptog i dag
– med mundbind. Der har været et modul med juleklip.
• Fredag er der juleafslutning i 3. og 4. modul, hvor der er planlagt forskellige underholdende indslag.
• Åbent Hus bliver i år digitalt. Vi har sammen med Erhvervsgymnasiet hyret firmaet
Compan Young til at styre en fælles kampagne frem mod ansøgningsfristen.
3. Ledelseserklæring om klassekvotient til godkendelse
Ledelseserklæringen blev præsenteret og godkendt af bestyrelsen.
4. Honorar
Revisionen har krævet, at der efter nyvalg til bestyrelsen aftales, hvem der får honorar for
at sidde i bestyrelsen. Vi foreslår, at det skrives ind i forretningsordenen, at formand og
næstformand modtager honorar efter de ministerielle regler herom.

5. Budgetopfølgning 2020 (se bilag)
GB orienterede om budgetopfølgningen.
Niels: Det ser ud til at gå den rigtige vej.
6. Budgetforslag 2021 (se bilag)
GB orienterede om budgettet. Der er nogle udfordringer, idet aktiviteten er baseret på
samme optag som i år, dvs. 3 stx-klasser og 2 hf-klasser, hvilket er en klasse mindre, end vi
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afleverer, dvs. der er en aktivitetsnedgang, men der er ikke indregnet en tilsvarende personaletilpasning. Desuden ved vi, at der i finansloven er indlagt en tilbagebetaling af noget af
besparelserne via omprioriteringsbidraget de seneste 5 år. Endelig kommer der et tilskud
for den planlagte brobygning, som blev aflyst pga. corona. Disse beløb kendes ikke endnu
og er ikke medregnet i budgettet. Der vil derfor komme en budgetopfølgning, når vi kender
disse tal samt optagetallet til næste skoleår. Med denne præmis godkendte bestyrelsen
budgetforslaget.

7. Nyt om fusionsarbejdet (se bilag)
Vi har fået brev fra ministeriet, hvor de godkender at vi går videre med fusionsarbejdet. Vi
går nu i gang med mange af de forhold, der skal afklares og beskrives. F.eks. arbejdet med
at sælge bygningen Tinghusgade 22, sammensætning af bestyrelsen, selve fusionsredegørelsen, arbejdstidsregler, organisation og udvalgsstruktur, faggruppers samarbejde m.m.
Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt at have tid til processen og sikre en god medarbejderinddragelse, inden den endelige beslutning skal tages.
8. Kapacitet og fordeling i region Syddanmark
GB orienterede om indberetning af kapacitet.
Spørgsmålet er, om vi skal indberette en kapacitet på 2 eller 3 hf-klasser. Regionens nye
prognoser forudsiger, at vi vil ligge med to meget fyldte klasser. Med en lille tilgang, vil det
derfor udløse en 3. klasse.
På stx ser prognoserne ud til, at vi i årene fremover vil ligge stabilt på tre klasser uden udsigt til, at vi kommer op på fire klasser. Nye fordelingsregler, hvor vi kan få de elever fra
området, der søger mod Vejle, kan dog ændre på det billede.

9. Orientering om nye data fra UVMs datawarehouse (2019 -tal)
GB viste nogle data udtrukket fra ministeriets datawarehouse. Bl.a. karakterniveau fra
2019 (som er de nyeste tal i ministeriets statistik), fordeling af på køn, kommer fra 9. eller
10. klasse, folkeskole eller efterskole, forældres uddannelsesniveau, m.m.
10. Evt.
Ministeriet har bedt om at vi laver en finansiel strategi, og de ville komme med nogle retningslinjer, men vi har endnu intet modtaget, så vi afventer fortsat.
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