11.6.2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. juni 2013
Tilstede: Søren Damtoft, Hans Erik Jensen, Anton Svendsen, Jacob Carlsson, Pascale Steenberg, Trisse
Dyrløv 1b, Raphael Al-Najaar 1c, Peter Schiødt & Birgitte Nielsen
Afbud: Dorthe Pedersen, Hans Erik Jensen og Marianne Levin

1. Godkendelse af referat fra d. 13.03.2013 (bilag)
Underskrevet
2. Revideret budget 2013
PS gennemgik det reviderede budget, de 2 grønne kolonner er det reviderede. Der er ændret
forudsætninger bl.a. en ekstra klasse næste skoleår. I 2012 blev der brugt 1 mio. ekstra på bogindkøb,
derfor er tallet til undervisningens gennemførsel for 2013 mindre.
OK 13 betyder øget udgifter til lærerløn, dette tænkes hentet ind på effektiviseringer. I forbindelse med
OK 13 har nogle lærere ønsket alle timer udbetalt, det bliver sådan at alle enten får alt eller en del af
deres overtimer udbetalt.
KG har fået ejendomsskat tilbage, vi har fået Borgmesterens underskrift på, at vi er fritaget for
grundskyld permanent. Ledelsen taler med de berørte lærere.
Anlægsbudgettet gennemgås. Renovering af lærerværelset er blevet dyrere end beregnet, det skyldes
især ventilation.
Der bliver arrangeret en studierejse for lærerne i 2014, der er afsat 500.000 kr. i 2014 under
undervisningens gennemførsel.
I forbindelse med budgettet for 2014 bliver det præciseret, når de faktuelle tal for statstilskuddet
kendes.
Anton spørger om vi forventer regnskabet holder og det tilkendegiver ledelsen, at de forventer.
3. Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2012-13
Der blev vedtaget en procedure, hvor rektor gennemgår punkterne i kontrakten, hvorefter ledelsen
forlader lokalet og bestyrelsen tager stilling til rektors indstilling.
Udvikling: Udviklingssamarbejdet med studieretninger er gennemført med 5/6, da der deltager 5 klasser
mod 6 i kontrakten. Arbejdet fungerer.
Studiemiljøet: Handlingsplanen for ETU er lavet. Fokus har forskudt sig væk fra undervisningen mod
mere fokus på fysiske forhold. Trisse mener det er en dårlig ide at ETU kun gennemføres hvert andet år.
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ETU har betydet meget for elevernes indflydelse. Pascale angiver at der skal ske interne undersøgelser,
men der skal spares alle steder. Undersøgelsen koster omkring 30.000 kr. Bestyrelsen indstiller, at man
gør noget. Eleverne angiver ETU’en er en god måde med at høre 900 elever på. PS: Skolens
repræsentanter i bestyrelsen finder ud af, hvordan elevernes synspunkter kan blive hørt.
Arbejdsklima: Medarbejdertrivselsundersøgelse i foråret viste ikke et fremskridt i lærernes trivsel. Dette
kan skyldes OK13 og der er et ønske om mere stram planlægning til. Det betyder flere ting planlægges
fra årets start.
Økonomi: Lærer/elev ratioen er øget til 10,5.
Indsats mod frafald: Ved fælles indsats er frafaldet faldet meget. Vi vil ikke mindske frafaldet for enhver
pris, elever der ikke passer ind i skolens liv skal ikke nødvendigvis blive.
Studiecafeen med 4.g´ere er blevet en succes. Der er mange besøg.
Mentorordningen er på vej, de tilfælde der er gennemført i dette skoleår varetages af en af elevens
lærere. Mentorerne hos os har også en faglig betydning.
Synlige forandringer: Idrætshallens budget er opført indenfor de 23 mio. der var afsat.
Bestyrelsen godkender rektors indstilling og anfører at arbejdet med problemer med likviditeten er
varetaget på en god måde.
Regelsættet for udarbejdelse af resultatlønskontrakter medtænkes ved udarbejdelse af den nye
kontrakt.
4. Indsatsområder 2013-14
KG er et provinsgymnasium og derfor skal vi være brede og ikke have en snæver profil og derfor skal
vores indsatser være brede.
Der indføres omlagt skriftligt arbejde i skriftlige fag fra næste skoleår i 1. og 2. g.
Innovative undervisningsformer tages op på et kompetencekursus, der gennemføres sammen med de
øvrige gymnasier i fællesskabet. I dette skoleår har 3 billedkunstklasser deltaget i et innovationsprojekt
på Køge Handelsskole i Køge Campus regi.
Klasserumskultur: nogle lærere har udviklet nogle redskaber, som kan anvendes i klasser med problemer
med klasserumskulturen.
KG har søgt om deltahelse i 2 forsøg under Ministeriet for børn og unge, det ene er fortsat ”Klarere
profiler i studieretningen”, det andet er et forsøg om ”Internationale kompetencer”, her er spansk og
Sydamerika er en del af temaet.
Aflevering af opgaver: Vi vil gerne flytte fokus fra fængsel og aflevering af opgaver til mere fokus på
kvaliteten i opgaven. Eleverne anfører at en dialog med lærerne om at opgaverne fordeles rimeligt kan
afhjælpe problemet. Problemet er meget forskelligt i de enkelte klasser.
Studiekompetencer på hf skal der arbejdes med. Vi har meget engagerede lærere på hf. Der laves
standard læsekursus for alle hf’erne efter screening i næste skoleår.
Projektsamarbejde med folkeskolerne, vi har inviteret elever fra 9 folkeskoler til at deltage i
eftermiddagsseminarer med naturvidenskab.
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Anton spørger hvordan succeserne fejres. PS vi har haft rødvinseftermiddage, hvor projekter bliver
fremlagt. Fremover vil vi gøre det mere synligt. Vi har lavet skriftlige rapporter, det er ikke måden at få
det spredt ud på.
Bestyrelsen støtter initiativerne.
5. Forældresamarbejdet
Vi har et rigtig godt samarbejde med forældrene i starten af skoletiden. Der er et skel omkring 18 år,
herefter må der ikke informeres til forældrene uden elevens accept . Forældrene har ikke adgang til
Lectio, vi opfordre til at forældrene får koden af eleverne, hvis de ønsker det. Studievejlederne og
ledelsen har udarbejdet et bekymringsbrev, som kan bruges når der er særlige forhold omkring eleven.
Et informationsmøde for forældre, der kommer fra et studiefremmed miljø, blev foreslået. Det ville
være godt, hvis forældreressourcen kunne aktiveres.
6. Meddelelser

PS: Ansættelser og ophør. Vi har haft et opslag og vi har fået over 200 ansøgere, heriblandt
mange meget velkvalificerede. 2 lærere går på pension, 2 årsvikarer stopper og 12 lærere har
valgt at gå på nedsat tid. Vi har ansat 1 lærer, som skal i pædagogikum næste år, 2 lærere er
ansat med pædagogikum år 2, derudover er ansat 1 lærer med erfaring. Derudover har vi ansat en
årsvikar i naturvidenskabelig fag.
BI: Eksamen er godt i gang og AT-eksamen er gået godt, man kan mærke at antallet af eksamener til stx
er faldet fra 11 til 9 for stx-eleverne, de har meget lang tid mellem deres mundtlige eksamener.
7. Evt.

Trisse: Ønsker en uddybelse af punkterne til dagsordenen for bestyrelsesmøderne, samt en
præcisering af hvad punktet skal munde ud i.
Næste møde:

Onsdag d. 28. august kl.17
Bestyrelsesseminar d. 24. oktober. Forslag til emne: Evaluering
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