
Efter dagsorden følger referat 

DAGSORDEN 20. JUNI 2012 

1.    Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2012 
2.    Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
3.    Nyt fra formanden og rektor 
4.    Strategi – perspektiver for skoleudvikling 
5.    Rammer for udbud af studieretninger og valgfag 
6.    AT-påbud/byggesag 
7.    Budgetopfølgning  
8.    Evt.  

  

Sagsfremstilling: 
  
Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2012 
Beslutning 
 
Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2012. 
 
Bilag:    Referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2012 (referatet er tidligere udsendt pr. mail) 
 
 
Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Orientering  

Fast punkt  
 
 
Ad 3. Nyt fra formanden og rektor 
Orientering 
 
Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder: 

 Elev- og klassetal pr. 1. august 2012. 
 Ansættelser til det kommende skoleår. 

  

Ad 4. Strategi – perspektiver for skoleudvikling  

Orientering og drøftelse  

Rektor orienterer om erfaringerne med den nye udvalgsstruktur, der blev indført pr. 1. august 2011. Drøftelse af 
skoleudviklingsperspektiver og kommende indsatsområder. Bilag: 

 Værdigrundlag. 
 Perspektiver for skoleudvikling – stikord. 
 Fastholdelse på ÅSG – underbilag. 

 
Ad 5. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag 
Drøftelse 
 
Rektor orienterer om den endelige klassedannelse til det kommende skoleår og om forventningerne til oprettelse af 
studieretninger i januar 2013. 
 
Bestyrelsen drøfter skolens udbud af studieretninger for årgang 2013-2016.  
 
Skolens udbud af studieretninger og valgfag mv. skal i henhold til Undervisningsministeriets regler (stx-bekendtgørelsen) 
offentliggøres senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om op-tagelse. Udbuddet skal i september indberettes til 
regionen, der skal sikre den samlede bredde i gymnasiernes udbud.  
 
Bilag: Informationshæfte  
 
 
Ad 6.  Afhjælpning af AT-påbud/byggesag 



Orientering/beslutning 
 
Der orienteres om status for projektet med opførelse af tilbygning. 
 
Det kommende projekt med ombygning i den eksisterende bygningsmasse - herunder større under-visningslokaler, nye 
musiklokaler, elevopholdsarealer samt faciliteter for lærere, administration og ledelse -  drøftes og der træffes beslutning om 
rammerne for projektet. 
 
 
Ad 7. Budgetopfølgning  
Orientering 
 
Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2012. 
 
Bilag: Budgetopfølgningsrapport omdeles på mødet.  
 
 
Ad 8. Evt.  

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 20.06.2012 

I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Per Jensen, Helle Ri-chard, Terese Brun Bugge, 
Mia Michaelsen, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Trine Kristensen. 
 
 
Dagsorden: 
 
1.    Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2012 
2.    Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
3.    Nyt fra formanden og rektor 
4.    Strategi – perspektiver for skoleudvikling 
5.    Rammer for udbud af studieretninger og valgfag 
6.    AT-påbud/byggesag 
7.    Budgetopfølgning  
8.    Evt. 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2012 
Beslutning 
 
Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2012. 
 
Bilag: 

 Referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2012 (referatet er tidligere udsendt pr. mail) 

 
 
Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Orientering 
 
Fast punkt. 
 

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor 
Orientering 
 
Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder: 

 Elev- og klassetal pr. 1. august 2012 
 Ansættelser til det kommende skoleår 

 
 
Ad 4. Strategi – perspektiver for skoleudvikling 
Orientering og drøftelse 
 



Rektor orienterer om erfaringerne med den nye udvalgsstruktur, der blev indført pr. 1. august 2011.  
Drøftelse af skoleudviklingsperspektiver og kommende indsatsområder.  
 
Bilag: 

 Værdigrundlag 
 Perspektiver for skoleudvikling – stikord 
 Fastholdelse på ÅSG – underbilag 

 
 
Ad 5. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag 
Drøftelse 
 
Rektor orienterer om den endelige klassedannelse til det kommende skoleår og om forventningerne til oprettelse af 
studieretninger i januar 2013. 
 
Bestyrelsen drøfter skolens udbud af studieretninger for årgang 2013-2016.  
 
Skolens udbud af studieretninger og valgfag mv. skal i henhold til Undervisningsministeriets regler (stx-bekendtgørelsen) 
offentliggøres senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om op-tagelse. Udbuddet skal i september indberettes til 
regionen, der skal sikre den samlede bredde i gymnasiernes udbud.  
 
Bilag: 

 Informationshæfte  

 
 
Ad 6.  Afhjælpning af AT-påbud/byggesag 
Orientering/beslutning 
 
Der orienteres om status for projektet med opførelse af tilbygning. 
 
Det kommende projekt med ombygning i den eksisterende bygningsmasse - herunder større under-visningslokaler, nye 
musiklokaler, elevopholdsarealer samt faciliteter for lærere, administration og ledelse -  drøftes og der træffes beslutning om 
rammerne for projektet. 
 

Ad 7. Budgetopfølgning  
Orientering 
 
Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2012. 
 
Bilag: 

 Budgetopfølgningsrapport omdeles på mødet.  

 
 
Ad 8. Evt.   

  

  

Dorte Fristrup  

Rektor  

  

Godkendt af bestyrelsen på møde den 29. august 2012.  

  

Peder Østergaard     Astrid Elbek      Ejgil Rahbek  

Formand  



   

Torben Jensen     Trine Kristensen     Helle Richard  

  

Per Jensen     Terese Bugge      Mia Michaelsen 

 


