Høng Gymnasium og HF
Hovedgaden 2, 4270 Høng, Tlf. 5885 2636, fax 5885 4336
e-mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

Høng d. 14. december 2018
Til stede: Ivan Lilleng, Mads Skmbbeltrang, Søren Weensgaard, Frank Keinicke, Lone
Warming, Lene Jeppesen, Anders Mikkelsen, Magnus Fuchs (elevrep), Karl-Åge Poulsen,
Susanne Arends, Ditte Henriksø, Rikl<e Larsen.

Afbud: Louie (elevrep)

Bestyrelsesmøde d. 12. dec. 2018 kl. 17.45

l. Godkendelse af dagsorden (MS)
Godkendt med tilføjelse af punkt 8b.
2. Opfølgning fra sidst (MS)
Udelokalet er færdigt.
De 2 grunde i forbindelse med skolen. Søren og Mads har besluttet at vi ikke sælger i denne
omgang, men at vi sætter gang i et forløb med at bruge dem mere konstruktivt.
IT-Center Fyn. Fase l er færdig og næste fase er kostafdelingens net der skal forbedres.

3. Meddelelser / orientering (MS)
Elevsager.

Ændringer i administration: Ny sekretær der hedder Connie.
Køkkenet, orientering.
Frafaldet er meget lille.
Ny elevrådsfonnand og næstformand.
Magnus har været ude på folkeskoler og fortælle om Malawi-turen.
Søren: Der kommer en ny overenskomst for ledere på gymnasieområdet: De lokale bestyrelser
skal forhandle lederløn og derefter skal aftalen godkendes af ministeriet. Vi afventer noget
mere information inden vi går i gang med en lokal lønpolitik.
4. Økonomi (SÅ) - Budget 2019. Materialet vil blive fremsendt senest tirsdag
eftermiddag.
Susanne gennemgår budget og regnskab. Den overordnede grund til at vi har et underskud der
er større end forventet er pga. vores investeringer i IT ifm. omlægningen til IT-Center Fyn.
Vi drøfter hvordan de ca. 700.000 og omlægningen af lån skal behandles i budget og
regnskab. Susanne søger yderligere information hos revisor. Vi nedsætter en arbejdsgruppe
som arbejder videre med budgettet og kommer med en anbefaling. Bestyrelsesmøde flyttet til
29 januar.

- IT (SW)
Er allerede behandlet på mødet.
Magnus nævner en printer-problematik som Mads noterer.

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

5. Professionel kapital / APV på Høng Gymnasium og HF (MS / DI)
Vi har gennemført Professionel Kapital, som en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Vi
starter en efterbehandlingsproces op med alle medarbejdere i det nye år.

6. Ny elevrådsformand (Louie) (præsentation + strategimøde (MS)
Mads er i gang med at lave en proces hvor elevrådet inddrages i strategiarbejdet. Der kommer
en ny dato for bestyrelsens strategimøde.

7. Pr/markedsføring + kommunikation: Ny hjemmeside (RL) + nyt logo (MS)
Vi ser på den nye hjemmeside.
Vi har sat gang i et forløb for at re-designe eller tegne et nyt logo. Der er generel enighed om
at det er en god idé.

8. Eksternt samarbejde (MS/RL): Freja Skolen + ADRA. Status + diskussion om
fremtidige indsatser (folkeskoler, universiteter, NGO'er mm)
Idéer.
8b.

Bestyrelsen har godkendt fremlagt materiale
9. Evt.

Næste mødedato er d.-Zibbruar 2019.
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Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, at den oprindelig er udgået fra en folkehøjskole.

