
Referat af bestyrelsesmøde Høng Gymnasium og HF 12/12 2017

Til stede: Søren Weengaard, Phillip Trier, Susanne Arends, Mads Skrubbeltrang, Lene Jeppesen,
Ingvar Jensen, Lone Varming

Formanden bød varmt velkommen til vores nye rektor. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet.

1. Godkendelse af daasorden:

Vi vil gerne bede om en mere uddybet dagsorden, så bestyrelsen kan tænke kloge tanker
hjemmefra.

2. Siden sidst / opfølanina:

MS:

• Der har været fernisering af Husk-Mit-Navns vægmalerier. Det var et hyggeligt
arrangement, - der kom en del politikere og borgere.

SÅ:

Opfølgning: På sidste møde gav bestyrelsen ledelsen bemyndigelse til at få lavet en anti-
mobbestrategi. Resultatet blev omdelt. Den lægges nu på hjemmesiden og i
personalehåndbogen.

3. Meddelelser:

MS:

• Der er gang i ansættelsessamtaler, - der skal ansættes 2 lærere.

• Der er også samtaler til vicerektorstillingen. Der er 4 til samtale i morgen, onsdag. SW
deltager.

• Der er gang i et samarbejde med nødhjælpsorganisationen ADRA. De vil gerne
samarbejde med os om. et landbrugsprojekt i Uganda. Elever fra både HG og
Landbrugsskolen, hvor gymnasiets elever fx skal være journalister og stå for formidlingen,
og landbrugseleverne er "faglige eksperter".

4. Nv bestyrelse:

Frank Keinicke er udpeget af Kalundborg Kommune pr 1/1-18. U, LJ og Johs ønsker alle at
udtræde af bestyrelsen. Ivan og LV vil gerne fortsætte. SW vil overveje igen.

Karl Åge Hornhøj Poulsen er villigt til at træde ind. Bestyrelsen arbejder videre med at skaffe flere
nye medlemmer.

5. Ude-miljø + nye møbler:

Der arbejdes på at etablere et udendørs klasselokale. Der er en arkitekt med i projektet. Det
pædagogiske personale er i gang med at udvikle didaktikken. Det skal stå klar til foråret.
Udgifterne dækkes af Høng Fonden, som har arvet et beløb, der skal komme eleverne til gode.
Der anskaffes også nye møbler indendørs forskellige steder.
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• Bestyrelsen drøftede husenes/lokalernes anvendelse og evt. rokader. MS drøfter videre
med personale og elever, inden han tager endelig beslutning. (Husk at kontakte
brandmyndighederne.)

• Vestre Fuglsangsvej 3 er udlejet foreløbig for en toårig periode.
• Vi skal finde ud af, om vi skal beholde pavillonen, - tages op igen i forbindelse med det

endelige budget.

7. Økonomisk status (materialet effersendes);

SÅ gennemgik. Vi følger budgettet.

8. Budget 2018 (materialet eftersendes):

SÅ gennemgik. Tallene ser ikke så gode ud, men ledelsen arbejder hårdt på at få enderne til at nå
sammen og få øje på de lavthængende frugter, hvis der er nogen - og ellers de knapt så
lavthængende. Der skal afsættes tid og ressourcer til at håndtere persondataloven, så vi er med pr
24/5-18.

Bestyrelsen mødes til budgetmøde 15. januar
18 kl. 17 til ca. 19. OBS: Vi sparer maden, -
der er kaffe.
9. Evt.

Alle er glade for Mads.
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