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Høng d. 15. september 2017
Bestyrelsesmøde 13. september 2017 kl. 17.45 i lokale 3
Referat
Til stede: Søren Weensgaard, Susanne Arends, Ingvar Jensen, Maja Hansen, Lene
Jeppesen, Lone Varming, Ditte Henriksø, Ivan Lilleng, Susanne Tellerup, Filip Trier, Julie
Lander Jensen, Jarl Ejsing-Duun
Fravær med afbud: vicerektor Mads Skrubbeltrang
Referent: Susanne Tellerup
Velkomst ved formand Søren Weensgaard. Særlig velkomst til den nye elevrådsformand
Julie Lander og elevrådets næstformand Filip Trier
Lene ønsker, at flere punkter på dagsordnen følges af fyldige sagsfremstillinger, så
bestyrelsen kan forberede sig
o

Meddelelser
o Rektor
 elevtal dd 119 stx-elever og 84 hf elever; 87 eux elever, 52 kostelever
 Vester Fuglsangsvej endnu ikke solgt
o Lærer: reformimplementering fylder
o Elever: projekter i gang fx Røde Kors Indsamling

o

Økonomisk status - bilag er fremsendt
o Økonomisk status gennemgået ved Susanne Arends
o Ingvar stiller spørgsmål til situationen omkring ny tælledag for de nye elever og den
forventede betydning for skolens økonomi.
o Rektor: Det er vanskeligt at forudsige, da vi ikke kender de nye elevers valgmønstre.
o Susanne A orienterer om klasseloft. Bestyrelsen er orienteret om skolens klasseloft, som
er godkendt, hvis der ikke sker væsentlige ændringer i elevtal

o

Udkast til Anti-mobbestrategi – bilag 1
 Forslag til forbedring: definition af mobning
 Forslag til forbedring af afsnit om forvaltningsloven
 Forslag til elevers ansvar – med fokus på et kammeratansvar
 Mere fokus på respekt mellem mennesker – og opstramning af teksten
 Et afsnit om forebyggelse, der indeholder handlingspligt

Ledelsen bemyndiges af bestyrelsen til at færdiggøre anti-mobbe strategi – strategien
præsenteres på næste bestyrelsesmøde
Rektor og elever forlader mødet

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

o

Resultatløn – afrapportering 2016-2017 – bilag 2

o

Resultatlønskontrakt – 2017-2018 – bilag 3
Indsatsområde 1: opnået 65%
Indsatsområde 2: opnået 30%
Ekstraramme 1: opnået 50%
Ekstraramme 2: opnået 45%
Fremlagt og godkendt af bestyrelsen

Finanslov 2018
o Rektor orientering om 2% besparelse frem til 2021 og fremskrivning af forventet
økonomi, hvis elevtal fastholdes, præsenteres
o Særlige forhold om de offentlige kostskoler i FFL2018 præsenteres
o

o

o

Skolens udvikling og medarbejdernes kompetenceudvikling
o Kort orientering om kompetenceudviklingen, som gennemføres med ressourcer fra
Kompetencesekretariat
o Husk-Mit-Navn laver præsentation af skitser den 6.10 på NyCarlsbergFonden
o Lærere og ledere deltager i SIP og FIP
o Rektor understrege at udvikling af skolens medarbejdere er afgørende for skolens
fremtid
Ny bestyrelse
o Søren meddeler, at Ingvar og Søren ikke ønsker at være del af bestyrelsen i næste
periode.
o Lene fortsætter som udgangspunkt ikke i næste periode. Men stiller sig til rådighed, hvis
der ikke findes et kvalificeret medlem, der kan repræsentere skoleledelsen.
o Forslag til ny bestyrelse drøftes
o De øvrige medlemmer giver til kende ved næste møde om de ønsker at fortsætte
o Der arbejdes med at holde aftagere og politikere fast på lovgivning om udpegning til de
gymnasiale bestyrelser
Eventuelt
o Lene fremhævede sin oplevelse om at se Shakespeare og møde Høng-eleverne som
oprørte sig rigtig godt.

Underskrifter den 13. 9. 2017
Lene Varming, Lene Jeppesen, Søren Weensgaard, Ivan Lilleng, Maja Hansen, Ditte Henriksø,
Ingvar Jensen, Susanne Arends, Julie Lander Jensen.

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

