24.08.2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. august 2014
Tilstede: Dorthe Pedersen (DP), Anton Svendsen (AS), Rasmus Hoffman-Hansen (RH), Raphael Al-Najaar
(RA), Trisse Durløv (TD), Jacob Carlsson (JA), Diana Stråsø Kjær (DT), Peter Schiødt (PS) og Birgitte Nielsen
(BI)
Afbud: Søren Damtoft og Henrik Layborn
1. Godkendelse af referat fra d. 3.6.2014
JA ønskede en tilføjelse til punkt 5, det er vigtigt at der sættes de nødvendige ressourcer af til
lærernes forberedelse.
Formen for dagsorden og referat diskuteres Med sagsfremstilling og beslutningsreferat. Bestyrelsen
er enige om at arbejde henimod denne form.
2. Skoleårets start/orientering
Håndværkerne rykkede ud samtidig med, at de nye elever rykkede ind. Klasserne er fyldt op og der
er venteliste til både 1. og 2.g.
Intro-forløbet er gået godt og der har været god stemning. Elever fra andre skoler er ifølge
elevrepræsentanterne også imponeret over vores forløb.
Skolen er startet på et nyt komprimeret grundforløb. Dels for at give mere plads til studieretningen
og forhåbentlig med en sideeffekt, så eleverne hovedsaligt skifter studieretning efter faglig
interesse og ikke bliver i en klasse for ikke at komme væk fra klassekammeraterne.
3. Eksamensresresultater 2014/drøftelse
Resultaterne er fremlagt i en tabel i et bilag til dagsorden. Resultaterne i skriftlig dansk er blevet
debatteret på skolen og diskussionen af genre kravene har ført til bedre resultater i år. Der er en
enkelt elev, som har klaget over sin karakter i skriftlig dansk.
Landsgennemsnittet kommer først senere. Herefter følges op på emnet.
4. Indsatsområder og udviklingsarbejde
De sidste år har der været en vifte af indsatsområder. Det er ikke længere nødvendigt med en bred
vifte, så I år er der 3 indsatsområder: Internationalisering, Innovation og IT-didaktik.
Omlagt skriftlighed evalueres i år. Det kræver tilvænning fra både lærere og elever, at opgaverne
ikke efterfølgende skal rettes på samme måde som tidligere.
Innovation i den offentlige sektor debatteres for øjeblikket. Innovation er komplekst og der skal
arbejdes med hvordan innovation kan bruges i undervisningen på KG. Dorthe: dejligt at nogen vil
prøve noget nyt, superviserer lærerne hinanden? PS: En indsats er nødvendig over flere år, det
bliver fulgt op i MUS og GRUS.
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De billedkunstlærere der har været med til Medici-camp har været begejstrede. Medici-camp er et
samarbejde med de andre undervisningsinstitutioner i Campus Køge. Anton Svendsen var dommer
på den sidste camp, som foregik på KG.
Til eksamen i AT skal eleverne have mulighed for at vælge en innovativ AT-opgave. Dette arbejdes
der videre med i PU og det bliver et tema på OD-dagen.
De elektroniske klasser fungerer godt. De er ikke nødvendigvis 100 % interaktive. Det er dyrere for
skolen at have elektroniske klasser, da licenser til undervisningsmaterialer er dyre. Eleverne i 3e har
været tilfredse med de elektroniske bøger. Interaktive tekster hvor det følges op af små film
fungerer rigtig godt.
Der er en gruppe lærere, der har lavet et udviklingsarbejde til forbedring af klasserumskultur. Det er
blevet meget vel modtaget i lærerkollegiet.
Det er et løft, at KG hver år deltager i ministeriets udviklingsarbejde. Toning af studieretning er et
godt gennemført projekt. Et andet spændende projekt er om internationale kompetencer, hvor
spansk elever på KG skal skrive en begynderbog i spansk til elever i Guatemala. Dette laves i
samarbejde med NGO’er. Det sidste projekt er det forkortede grundforløb, som gennemføres i
1415.
Der er etableret en mentorordning for elever med særlige behov.
Der er etableret skriveværksted for SRP-elever i skriveperioden. Det er et godt tiltag for elever, der
kommer fra gymnasiefremmede hjem.
5. Resultatkontrakt 2013-14
Anton foreslår bestyrelsen tilskriver de procenter rektor er kommet med. Det blev vedtaget at følge
indstillingen.
6. Resultatkontrakt 2014-15
Der var enighed om at gennemgå de enkelte punkter i kontrakten. Udvikling er i udkastet sat til
30%, da det er vigtigt at skolen er udviklingsorienteret. Det er vigtigt, at både lærere og elever
involveres i processen.
Der udarbejdes en politik for efteruddannelse af skolens lærere. Der laves en science dag med
innovative arbejdsformer.
Studiemiljø er med igen og der er tilføjet en målbarhed, hvor kravet er at elevtilfredsheden er over
gennemsnittet for de deltagende skoler.
IT er altid blandt de punkter eleverne prioriterer højest som et indsatsområde. At IT-systemet
fungere tilfredsstillende under alle AT-forløb er ifølge eleverne den ultimative test. Rafael: eleverne
vil gerne have certifikatet til internettet fjernet, da de mener det vil fjerne noget af problemerne
med langsomt internet. Der tilføjes noget om forbedret IT i resultatlønskontrakten.
Der arbejdes på at udbyde en international klasse. Det tilføjes i kontrakten, at den skal starte i 2015.
Arbejdsklima omhandler blandt en undersøgelse af professionel kapital. Punktet kommer med som
det er aftalt på MIO.
AS foreslår at punktet om økonomi foreslås ændret fra Elev/lærer-ratio og overskud til at omfanget
af merarbejde begrænses og et punkt om forbedret likviditet. Jacob mener det er uheldigt at
sammenkæde merarbejde og økonomi lige nu, hvor der kører sager i GL og
moderniseringsstyrelsen.
Der er enighed om at man skal forsøge at holde det gode klima i huset.
Peter udarbejder et nyt forslag til formulering. Anton foreslår økonomi reduceres fra 30 til 20 % og
studiemiljø og arbejdsklima forøges fra 20 til 25 %. Det var der tilslutning til.
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7.
8.

9.

10.

Frafald sættes til 4 % og ikke 5 %.
Eleverne inddrages også i etablering af et dæk i salen. Der tilføjes et krav om ekstra studiepladser.
Kontrakten godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens opgaver/orientering
Ledelsen laver et udkast til en opdatering af vedtægterne på et kommende møde.
Bestyrelsesseminar
Forslag til tema: Om værdier og visioner. Dette udsættes til skolens ansatte og elever har arbejdet
mere med emnet. Debatten starter på medarbejder turen i september.
Anton foreslår at vi laver et seminar, hvor man ser skolen både faglokaler, fællesområder og gerne
med et oplæg fra arkitekterne fra gymnasiefællesskabet. Samt afdækning af behov fra elever og
lærere. Mødet afholdes tirsdag d. 21. oktober fra 16 til 19 og efterfølgende middag. Der kan også
være andre punkter på mødet.
Meddelelse
Der er en klasse mere i dette skoleår. Der er ansat 3 nye lærere. Trisse: Elevrådet har holdt
infomøde i dag med god stemning. Eleverne var motiverede og der var gode spørgsmål.
Evt.
Ref: BI
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