Køge d. 13.2.08

Referat af bestyrelsesmøde d. 09.02.2008 på Køge Gymnasium
Tilstede: Revisor Søren Jensen, Søren Damtoft, Jørgen Gregersen, Dorthe Pedersen, Inger
Andersen, Mette Frølund, Pascale Stenberg, Regitze Engelsborg Karlsen, Inge Kjærbølling, Jørn
Glerup, Kai Møller og Birgitte Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, vi starter med punkt 5.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
5. Økonomi (se bilag)
Det forventede regnskab for 2007 er ikke færdig revideret. Regnskabet skal til UVM senest
d. 7. april, det forventes regnskabet er færdigt i slutningen af marts.
Budget 2008: Tilskuddet vil blive påvirket af elevtal og finansloven for 2008. Der lægges op
til en tvungen opsparing på 1% af budgettet. Beløbet vil måske blive tilbagebetalt i 2009,
hvis statsøkonomien er til det. Link til Orientering om revideret forslag til finanslov for
2008: http://www.uvm.dk/admin/documents/AlmenGymnasialeFFL20082.pdf
Lærerløn er den største udgift på budgettet. Flere lærere på slutløn forventes at gå på
pension til sommer og erstattet af yngre lærere med lavere anciennitet.
3. Meddelelser
Inge Kjærbølling er valgt til ny elevrådsformand.
Kai Møller orienterede om problemer i forbindelse med skift af bank fra Jyske Bank til
Danske Bank.
Mette Frølund meddelte, der er stor utilfredshed blandt lærerne over den udkomne Rambøll
rapport, som omhandler lærernes arbejdstid.
Dorthe Pedersen skal være med til at udarbejde spørgeskema for monsterudvalget om bl.a.
hvordan den faglige koordinering håndteres samt teamarbejde. Gl vil gerne have det
udarbejdet hurtigt formodentlig i april.
Inge Kjærbølling fortalte, der var fundet amfetamin på skolen og der har været tyverier. Det
er blevet drøftet i elevrådet, eleverne vil holde øje med eventuelle uregelmæssigheder. Inge
Andersen omtalte kommunens muligheder i SSP.
Inge Andersen havde hørt om boykot af AT-eksamen på andre skoler. Jørn Glerup fortalte
eleverne er bekymret for at komme til eksamen i 2 fag repræsenteret ved en eksaminator
med det ene fag og en censor med det andet fag.
4. Elevsituationen næste år
Ansøgningsfristen er d. 15.3.08. 7. april er der fordelingsudvalgsmøde i Region Sjælland. Vi
håber på 2 HF-klasser til næste år.
6. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
Dorthe Pedersen fremlagde Institutionsstyrelsens kodeks (Vedlagt som bilag) Formålet er vi
skal diskutere hvilke rolle bestyrelse har samt samarbejdet mellem bestyrelsen og den
daglige ledelse. Jørn Glerup nævnte det kommende bestyrelsesseminar i marts. DP foreslog

en selvbeskrivelse samt nogle workshops. Inge Andersen forslog en proceskonsulent.
Bestyrelsesseminaret blev vedtaget til d. 10.4.08 kl. 14-21 på et sted væk fra skolen.
7. Forretningsorden
Der blev udleveret et udkast til forretningsorden på baggrund af ministeriets standard for
midlertidige bestyrelser. IA mente der var mere kød på kodeks. Jørn Glerup foreslog en
teknisk forretningsorden suppleret med kodeks, så forretningsordenen udbygges. Mette
Frølund anbefalede at bestyrelsen laver en ansættelsesprocedure for den daglige leder inden
det bliver aktuelt. Bestyrelsen var enig i det er en god ide, men ikke det meste akutte.
Dagsordnerne skal strammes op og der skal være flere bilag.
Det blev vedtaget at referatet skulle sendes ud indenfor 8 dage og vil blive lagt på
hjemmesiden efter 10 dage.
8. Årshjul
Der blev ydtrykt ønske om at få nogle temaer på årets møder. Dette kunne evt. være sidst på
året, hvor økonomien fylder mindre.
9. Evt.
Næste ordinære møde: Mandag d. 7.4. kl. 17.30. Godkendelse af regnskab
Referent: Birgitte Nielsen

