Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium
Mødereferat
Dato:
Tid:
Sted:

den 17.juni 2015
kl. 16
rektors kontor

Til stede:
Søren Slotsaa
Dorte Merete Juel Hansen
Musa Kekec
Birgitte Lind
Thomas Borum Reuss
Rasmus Engelsted Jonasen
Trine Maria Reimers-Larsen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (under punkt 2)
Asger Rønnow (under punkt 1)
Afbud: Axel Grøndahl Kristiansen, Ida Birgitte Lundtorp Olsen
Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:
Indledningsvis bød Søren Slotsaa velkommen til ny elevrepræsentant, Trine Maria Reimers-Larsen,
2z, som indtræder i bestyrelsen i stedet for Ida Birgitte Lundtorp Olsen.
Bestyrelsesarbejdet og de kompetencer, som medlemmerne byder ind med.
Asger Rønnow, Leading2Results, holdt oplæg om bestyrelsesarbejde og kompetencer og
faciliterede den efterfølgende drøftelse.

Derefter startede bestyrelsen det ordinære bestyrelsesarbejde:
Søren Slotsaa informerede om Birgitte Lind’s nye funktion som Uddannelseschef. Nyt medlem
repræsenterende personalet vælges i starten af næste skoleår.

1. Organiseringsplan – indstilling ved ledelsen
2. Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 – 31.05.2015 og budgetændring
3. Årsrapportering ved ledelsen, herunder indsatsområder for skoleåret 2014/15 og
resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen
4. Indsatsområder for skoleåret 2015/16 – indstilling ved ledelsen
5. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
6. Byggesag - udearealer
7. Personalesager (lukket punkt)
8. Generel orientering fra rektor og formand
9. Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2015/16
10. Eventuelt

Ad.1

Organiseringsplan
Thomas Jørgensen orienterede om den proces, der har ført til de foreslåede
ændringer samt orienterede om, at der vil komme endnu en indstilling på andre
områder af organiseringsplanen i næste skoleår.
Thomas Jørgensen gennemgik de foreslåede ændringer vedr. pædagogisk
råd/personalemøder/ugetræf, teamledelse og teamsamarbejde. Der er tale om
præciseringer og tydeliggørelse af opgaver og sammenhænge.
Søren Slotsaa gav udtryk for, at de foreslåede ændringer tydeliggør teamledernes
rolle, således som det også var hensigten – og dermed understøtter teamlederne i
deres funktion.
Asger Rønnow supplerede i forhold til, hvordan processen havde været - med
samtaler med både teamledere og ledelse - og gav udtryk for overbevisning om, at
det foreslåede vil give klarhed.
Thomas Borum Reuss roste den klarhed, der er kommet, samt vigtigheden af at også
en tæt løbende kontakt mellem ledelse og teamledere er understreget.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte organiseringsplanen som forelagt.

Ad. 2

Budgetopfølgning for perioden 01.01.2015 til 31.05.2015 og budgetændring
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgning og den foreslåede budgetændring, som
bl.a. skyldes Undervisningsministeriets udmeldte dispositionsbegrænsning.
Dorte Skallerup supplerede med en orientering om gymnasiets likviditet.
Søren Slotsaa orienterede om Undervisningsministeriets dispositionsbegrænsning og
om, at han har rettet henvendelse til Bestyrelsesforeningen med en opfordring til at
foreningen anmoder ministeriet om en mere kvalificeret dokumentation.

Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og vedtog
budgetændring som forelagt.

Ad. 3

Årsrapportering ved ledelsen, herunder Indsatsområder for skoleåret 2014/15 og
resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen
Thomas Jørgensen gennemgik det udsendte bilag og understregede, at en del af
historien også er, at organisationen igen har rekordansøgning. Eleverne fordeles af
Fordelingsudvalget, og fordelingsprocessen er faldet på plads.
Dernæst gennemgik Thomas Jørgensen rapportering af resultatlønskontrakt (bilag
uddelt på mødet).
Beslutning: Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til at afslutte
resultatlønskontrakten med Thomas Jørgensen.
Bestyrelsen bemyndigede ligeledes Søren Slotsaa til at forhandle resultatlønskontrakt 2015/16 med Thomas Jørgensen, således at den kan fremlægges på det
første bestyrelsesmøde i efteråret 2015.
Thomas Jørgensen og Birgitte Jørgensen deltog ikke i punktet, mens bestyrelsen
drøftede opfølgning på rektors resultatlønskontrakt.

Ad. 4

Indsatsområder for skoleåret 2015/16 – indstilling ved ledelsen
Thomas Jørgensen orienterede om proces for udarbejdelsen af det udsendte bilag og
gennemgik de foreslåede indsatsområder for skoleåret 2015/16.
Supplerende orienterede Søren Slotsaa om en henvendelse fra bestyrelsesmedlem
Axel Grøndahl Kristiansen (som ikke selv kunne være til stede ved mødet)
vedrørende generel problematik omkring det faglige niveau for matematik A ved
indgangen til videregående uddannelser. Søren Slotsaa understregede, at dette ikke
er møntet på Borupgaard Gymnasium, men er en generel problematik. Thomas
Jørgensen tilføjede, at det er en generel problematik i hele den vestlige verden.
Birgitte Lind nævnte, at elever typisk oplever et voldsomt abstraktionsspring ved
overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og igen fra ungdomsuddannelse til
videregående uddannelse.
Thomas Jørgensen tilføjede, at en eventuel behandling af området i
bestyrelsessammenhæng bør indeholde en omtale af de mange aktiviteter, vi
allerede har på gymnasiet. Vi har talt om dette allerede for tre år siden vedr.
matematik B-niveau og har iværksat mange initiativer, som vi også har en vis succes
med.
Thomas Borum Reuss tilføjede, at det bør afklares, hvem målgruppen er for en
eventuel ny målrettet indsats.
Søren Slotsaa nævnte, at han vil rette henvendelse til Bestyrelsesforeningen med
sigte på at høre, om foreningen har kendskab til initiativer.

Afslutningsvis blev det aftalt, at ledelsen udarbejder en oversigt over allerede
iværksatte initiativer.
Beslutning: Bestyrelsen vedtog indsatsområder for skoleåret 2015/16 som forelagt.

Ad.5

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

Ad.6

Byggesag - udearealer
Thomas Jørgensen orienterede om forslag til indretning af udearealerne.
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede Søren
Slotsaa og Thomas Jørgensen til at træffe den endelige afgørelse om projektets
udformning.

Ad.7

Personalesager (lukket punkt)

Ad. 8

Generel orientering fra rektor og formand
Intet.

Ad.9

Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2015/16
Thomas Jørgensen gennemgik de foreslåede mødedatoer.
Beslutning: Bestyrelsen vedtog mødedatoer som foreslået, dog således at første
møde lægges den 22.september 2015 (og ikke den 30/9).

Ad.10

Eventuelt
Søren Slotsaa orienterede om den forestående konference i Bestyrelsesforeningen,
som arrangeres af Dagens Dagsorden. Konferencen finder sted den 7.oktober 2015,
og titlen på konferencen er ’Bestyrelsens Værdiskabende Arbejde’.
Thomas Jørgensen inviterede bestyrelsen til dimission lørdag den 27.juni kl. 10.
Afslutningsvis takkede Søren Slotsaa Birgitte Lind og Rasmus Engelsted Jonasen
for deres store indsats i bestyrelsen.

Næste møde afholdes 22.september 2015 kl. 16.

