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Ad.1

Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2

Budgetopfølgning for perioden 01.01.2016 til 31.08.2016 og budgetændring
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetændring.
Thomas Jørgensen forklarede, at det, at der er færre elever end budgetteret, kan
skyldes indførelse af en strammere linje over for elever, der ikke passer deres
arbejde i gymnasiet.
Thomas Jørgensen redegjorde for ny post i budgettet, der skyldes, at der ved
besættelse af ny vicerektor for grundighedens skyld anvendes rekrutteringskonsulent til at medvirke ved ansættelsen. Vicerektor skal være en person, der,
hvis behovet skulle opstå, kan træde til som konstitueret rektor med øjeblikkelig
varsel.
Med baggrund i det råderum, som fremgik af budgetopfølgning, blev det drøftet at
fremrykke reparations-/anlægsarbejder til dette efterår.
Dorte Skallerup gennemgik notat vedrørende takster og tilskud 2017, suppleret
med prognose for 2018 og 2019 (bilag udleveret på mødet).
Thomas Jørgensen nævnte, at både Danske Gymnasier og Bestyrelsesforeningen
skriver høringssvar til lovudkast til Gymnasiereformen, herunder især om
udligningen af takster mellem stx, htx og hhx, der betyder nedskrivning af stx og
opskrivning af htx og hhx.
Kristian Villadsen Kristmar nævnte, at også elevforeningerne protesterer over
dette.
Søren Slotsaa understregede væsentligheden af at bevare den gode kvalitet – på
trods af generelt forringede vilkår.
Carsten Riskjær Jakobsen indvendte, at han ikke mener, at vi skal købe politikernes
fortælling.
Thomas Jørgensen bekræftede vigtigheden af, at der ikke tages penge fra sektoren.
Der vil blive indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i november, hvor udkast til
budget 2017 drøftes.
Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og vedtog
budgetændring som forelagt.
Det blev ligeledes besluttet at sætte et par reparations-/anlægsarbejder i gang i
indeværende år i stedet for til næste år, da økonomi og råderum gav det
nødvendige råderum.
Endvidere blev notat vedrørende takster og tilskud 2017 mm. taget til efterretning.
Bestyrelsen besluttede, at der skal indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde
om budget 2017.

I forlængelse af punktet gennemgik Thomas Jørgensen og Søren Slotsaa enkelte
elementer af ”PwC’s benchmarkanalyse for gymnasier for 2015” (uddelt på mødet).
Resultatet for Borupgaard Gymnasium falder meget fint ud. Fremhævet blev især
det meget positive i, at Borupgaard Gymnasium bruger flere penge på
undervisningens gennemførelse end gennemsnittet af andre gymnasier i
undersøgelsen – på trods af at Borupgaard får lavere tilskud pr. elev end
gennemsnittet.
Kristian Villadsen Kristmar udtrykte på elevernes vegne tilfredshed hermed, og
Søren Slotsaa konkluderede, at det er et resultat, vi godt kan være tilfredse med.

Ad. 3

Opgørelse af klassekvotienter 2016
Thomas Jørgensen gennemgik elevopgørelse (bilag uddelt på mødet) og redegjorde
for processen.
Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og godkendte
opgørelsen.

Søren Slotsaa redegjorde for, at Kapacitet 2017/18 ikke var kommet med på den udsendte
dagorden og bad om bestyrelsens godkendelse af, at punktet kunne behandles som Punkt 3b.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte det ekstra punkt 3b.

Ad. 3b

Søren Slotsaa anbefalede, at kapacitet på 15 klasser skulle bibeholdes i 2017/18.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte den foreslåede kapacitet på 15 klasser for
2017/18

Ad. 4

Resultatlønskontrakt
Thomas Jørgensen gennemgik forslag til resultatlønskontrakt (bilag uddelt på
mødet).
Efter enkelte opklarende spørgsmål anmodede Søren Slotsaa bestyrelsen om, at
denne gav formand bemyndigelse til at færdigforhandle resultatlønskontrakten
med rektor og underskrive den.
Beslutning: Bestyrelsen gav formand og rektor bemyndigelse til at færdigforhandle
og underskrive resultatlønskontrakten.
Thomas Jørgensen og Birgitte Jørgensen deltog ikke i punktet, mens bestyrelsen
drøftede rektors resultatlønskontrakt.

Ad. 5

Gymnasiereform, herunder studieretninger 2017
Thomas Jørgensen orienterede om gymnasiereformen og om processen omkring
studieretningsudbud. Vi skal indberette, hvilke studieretninger vi udbyder, og vi
tænker at udbyde alle tilladte studieretninger, undtagen Latin A/Græsk A.
Nyt er det, at eleverne ikke længere ved ansøgning skal tilkendegive, hvilken
studieretning de ønsker. Eleverne skal derimod ved ansøgning vælge andet
fremmedsprog og kunstnerisk fag.
Thomas Jørgensen tilføjede, at der vil blive nedsat projektgrupper, der skal arbejde
med de forskellige elementer af reformen, herunder grundforløbet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var enige i det foreslåede udbud af
studieretninger.

Ad.6

Studieadministrativt system
Thomas Jørgensen orienterede om Lectio-sagen, som er landet med en
godkendelse af firmaet, men tilføjede at der fortsat foregår et samarbejde omkring
undersøgelse af andre muligheder.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.7

Byggesager
Thomas Jørgensen orienterede om færdiggørelsen af det nye tag på blok 2. Tagets
tæthed er garanteret i 15 år. Der er stadig en vis fugtighed i leca-laget, men den vil
forsvinde i løbet af få år. Gymnasiefællesskabets rådgiver og den eksterne rådgiver
står ind for løsningen.
Vedrørende udearealer tilføjede Thomas Jørgensen, at træterrassen ved søen er
blevet udvidet med et dæk mere, og at det er tanken, at pallemøbler skal bygges af
elever. Kristian Villadsen Kristmar nævnte, at eleverne er glade for de nye
udearealer.
Thomas Jørgensen nævnte ligeledes, at der arbejdes videre med indretning af
Skovgymnasium og biograf.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.8

Personalesager (lukket punkt)

Ad. 9

Generel orientering fra rektor og formand, herunder Professionel Kapital
Thomas Jørgensen orienterede om, at elevaktiviteten ’miss put’ er sat på pause i
år, og at det overvejes, hvad er kan accepteres af den slags aktiviteter fremover.
Thomas Jørgensen fortsatte med, at der stik imod hans opfordring har været elever
i Lunden både 1., 2. og 3.skoledag, heraf mange berusede. Den tredje dag med det
resultat, at politiet blev tilkaldt af én af nabovirksomhederne, og både Thomas
Jørgensen og bestyrelsesformanden havde fået henvendelse fra den pågældende
virksomhed. Næste skoledag indkaldtes alle elever til skolesamling, hvor Thomas
Jørgensen understregede for eleverne, at det var deres ansvar at genoprette det
gode forhold til nabovirksomhederne. Elevrådet henvendte sig efterfølgende til
virksomhederne og fik på møde med fire af virksomhederne en aftale om vilkår for
at få lov til at bruge området. Initiativet blev rost af både Thomas Jørgensen og
Søren Slotsaa.
Thomas Jørgensen nævnte endvidere, at der på Borupgaard Gymnasium er fem
fester om året, og at ved første fest altid er et tema, der signalerer hierarkiet
blandt eleverne, i år ’Evolution of BOAG’. Ledelsen har været inde over konceptet
og har godkendt præsentationsvideoen.
Thomas Jørgensen redegjorde for arbejdet med opfølgning Professionel Kapital
undersøgelsen. Første skridt i denne var dialog om resultatet på personalemøde
juni 2016. August 2016 er der i MIO udarbejdet en handleplan, som blandt andet
indeholder en række samtaler ledelse og lærere imellem. Den første af disse
samtale fandt sted september 2016.

Ad.10

Eventuelt
Intet.

Der er i den kommende tid to ekstraordinære bestyrelsesmøder:
den 2.november kl. 16 – 18, om budget 2017
og
den 29.november kl. 15 – 17, om generelle uddannelsespolitiske drøftelser.

Næste ordinære møde afholdes den 7.december 2016 kl. 16.00.

