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Høng d. 8. april 2016

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016
Tilstede: Susanne Tellerup (SU), Inge Olsen (IO), Susanne Arends (SA), Ingvar Jensen (IJ), Søren
Weensgaard (SW), Maja Hansen (MH), Lone Varming (LV), Jens Njor Pedersen (JP)
Afbud: Ivan Lilleng, Lene Jeppesen, Johs. Nørregaard Frandsen
Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Punkt 2 – Meddelelser
SU: Tak for den fine modtagelsesreception og gaven fra bestyrelse og skole.
Vi har netop gennemført en trivselsmåling blandt de ansatte og den er forbedret siden sidste år på
næsten alle punkter. Vi vil arbejde med nogle fokuspunkter, som vi synes kan forbedres. Det drejer
sig om feedback fra ledelsen og bedre sammenhæng mellem de forskellige medarbejdergrupper.
Handleplanen kommer på som punkt på næste bestyrelsesmøde. Vi sender linket ud før mødet.
Vi har gennemført nogle personaletilpasninger. Nogle færre timer til rengøring og nedlæggelse af
biblioteksfunktionen. Herudover har vi ensrettet tilspadseringsordningen.
Vi har søgt Erasmus+ om midler til internationalt arbejde.
Vi har i ledelsen lavet et nyt MUS-koncept, som bl.a. indebærer observation. Dette er et
indsatsområde i den nye resultatlønskontrakt.
SW: Der er generalforsamling i bestyrelsesforeningen. Er der en, der har lyst til at deltage?
Punkt 3– Elevtrivsel undersøgelse
SU: Jeg synes, det er en flot trivselsmåling. Vi vil arbejde videre med den i ledelsen samme med
lærerne om punkter som feedback og øget indflydelse på undervisningen. Desuden mener eleverne
ikke at undervisningen altid starter til tiden. Mange mener også at lokalerne kunne trænge til en
ansigtsløftning.
Punkt 4 – Oplæg til bestyrelsesseminar
Den foreslående dato passer ikke alle, så den ændres til 16. april kl. 10-13. Vi inviterer MS til at
deltage.

Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, at den oprindeligt er udgået fra en folkehøjskole.

Punkt 5 – Eventuelt
SU: Anders Ladekarl er årets grundlovstaler. Jeg håber, bestyrelsen kan deltage.
Næste møde d. 7. april. NB. Regnskabsmøde
Referent: Inge Olsen
Referat er godkendt af: Susanne Arends (SA), Ingvar Jensen (IJ), Søren Weensgaard (SW), Maja
Hansen (MH), Lone Varming (LV), Jens Njor Pedersen (JP), Susanne Tellerup (SU)

Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, at den oprindeligt er udgået fra en folkehøjskole.

