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Gymnasium

Mødereferat
Dato:
Tid:
Sted:

den 18. juni 2018
kl. 16.00
rektors kontor

Til stede:
Søren Slotsaa
Axel Grøndahl Kristiansen
Peter Haldor Hansen
Allan Kristensen
Carsten Riskjær Jakobsen
Karen Yde Callisen
Carl Emil Lind Christensen
Andrea Heede-Andersen
Thomas Jørgensen
Dorte Skallerup (under punkt 3)

Referent: Karin Bøhrk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Budgetopfølgning 01.01.2018–31.05.2018 (bilag 1a og 1b)
4. Vedtagelse af ny organisationsplan (bilag 2)
5. Elevoptag 2018 og dashboard for BOAG
6. Årsrapportering ved ledelsen, herunder indsatsområder for skoleåret
2017/2018 (bilag 3) og resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen
7. Indsatsområder for skoleåret 2018/2019 - indstilling ved ledelsen
8. Dataforordning (GDPR) (Bilag 4)
9. Personalesager (lukket punkt)
10. Generel orientering fra rektor og formand
11. Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2018/2019 (bilag 5)
12. Eventuelt

Søren Slotsaa bød velkommen til Karen Yde Callisen og Allan Kristensen der er nye medlemmer i
bestyrelsen.

Ad. 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet.
Ad.2

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen besluttede at supplere bestyrelsen med Søren Slotsaa som repræsentant for
Ballerups erhvervsliv.
Beslutning:  Med deltagelse af den samlede bestyrelse konstituerede bestyrelsen sig med
Søren Slotsaa som formand.

Ad 3

Budgetopfølgning 01.01.2018–31.5.2018 (bilag 1a og 1b)
Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen. Der er en pædagogikumkandidat mere i
skoleåret 2018/19 end oprindeligt budgetteret. Til det færdiggjorte Skovgymnasium er der
blevet tilført midler fra Friluftsrådet. Der igangsættes i efteråret 2018 et fælles internt
efteruddannelsesprojekt for underviserne, til dette overføres en sum fra
efteruddannelsesmidlerne. Projektet blev kort gennemgået og bestyrelsen bakkede op om
projektet.
Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 4

Vedtagelse af ny organisationsplan (bilag 2)
Thomas Jørgensen gjorde rede for processen og indholdet i den forelagte
organisationsplan. Ét blandt flere nye tiltag er et fagråd.
Organisationsplanen vil senere blive understøttet af et oversigtsdiagram samt en
illustration. Axel Grøndal Kristiansen roste organisationsplanen for dens tydeliggjorte
mandater og elevrepræsentanterne gav udtyk for stor tilfredshed med indførelsen af en

klassekoordinator til hver klasse, der er en form for “klasselærer”, det har været et ønske
fra eleverne, at en sådan blev indført.
Beslutning: Bestyrelsen vedtog organisationsplanen som forelagt.
Ad 5

Elevoptag 2018 og dashboard for BOAG
Thomas Jørgensen fremlagde en oversigt over udviklingen i skolens elevfravær, samt hvor
skolens elever kommer fra og hvordan de unge mennesker i området fordeler sig på
skoleformer. Vigtigste budskab var at antallet af potentielle ansøgere er faldet væsentligt
fra 2017 til 2018 i Ballerup Kommune, som er skolens absolut primære optageområde.
Peter Haldor Hansen gjorde opmærksom på, at Ballerup kommune fra næste skoleår har
ansat en række skolevejledere, der skal hjælpe unge, der er uddannelsesparate med at
træffe de rigtige uddannelsesvalg. Endeligt viste Thomas Jørgensen
Undervisningsministeriets nye dashboard: dashboard.uddannelsesstatistik.dk, hvor man
kan se nøgletal for Borupgaard Gymnasium og sammenligne med landsgennemsnit.

Ad.6

Årsrapportering ved ledelsen, herunder indsatsområder for skoleåret 2017/2018 (bilag 3)
og resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen
Thomas Jørgensen gennemgik det udsendte bilag “Indsatsområder for skoleåret
2017/2018”. Der er rykket på alle dette års indsatsområder.

Thomas Jørgensen gjorde rede for forløbet i det fremtidige arbejde med indsatsområder:
-

Indsatsområder 2018/2019 vedtages af bestyrelsen juni ‘18.

-

Halvårsrapport udarbejdet af rektor forelægges bestyrelsen januar ‘19

-

Halvårsrapport viderebehandles af ledelse og kvalitetsudvalg. Forelægges bestyrelsen
marts ‘19 som “Borupgaard Gymnasium - selvevaluering”.

-

“Opfølgningsplan - indsatsområder 2019/2020” vedtages af bestyrelsen juni ‘19
Hvorefter processen for det kommende år forløber på tilsvarende vis.

Thomas Jørgensen gennemgik derefter “Resultatlønskontrakt for Thomas Jørgensen 17/18 - årsrapport” (bilag udleveret på mødet).

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsrapporten (som forelagt uden forbehold). Søren

Slotsaa og Thomas Jørgensen holder efterfølgende et møde, hvor detaljerne i årsrapporten
drøftes.

Ad. 7 Indsatsområder for skoleåret 2018/2019 - indstilling ved ledelsen
Thomas Jørgensen redegjorde for de indstillede indsatsområder for skoleåret 2018/2019
og processen omkring disse.
Indsatsområderne for 2018/19 tager udgangspunkt i skolens vision, og de steder hvor der
kan identificeres udfordringer. Indsatsområderne er opdelt i et pædagogisk, organisatorisk
og teknologisk afsnit. Elevrepræsentanterne havde et ønske om, at arbejdet med at støtte
sårbare elever blev mere tydeligt, og dette blev skrevet ind i indsatsområderne.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog “Indsatsområder for skoleåret 2018/2019” som forelagt og
tilsluttede sig, at de for det kommende skoleår opfattes som Borupgaard Gymnasiums
opfølgningsplan jf Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser §62.

Ad. 8 Dataforordning (GDPR)
Der er fremsendt et notat om skolens arbejde med implementering af GDPR som bilag til
mødet. Thomas Jørgensen informerede om det gode samarbejde gymnasiet har med
Gymnasiefællesskabet om implementeringen.
Beslutning: Bestyrelsen tog notatet til efterretning.
Ad. 9 Personalesager (lukket punkt)

Ad 10 Generel orientering fra rektor og formand
Søren Slotsaa informerede om Generalforsamlingen for Gymnasiernes Bestyrelsesforening
d. 20.6.18. Mødet afholdes på Borupgaard Gymnasium.
Thomas Jørgensen informerede om at der har været afholdt et møde med Axel Grøndahl
Kristiansen DTU, og at der arbejdes på et fremtidigt samarbejde i regi af teknologipagten.
Søren Slotsaa inviterede bestyrelsen til dimissionen lørdag d. 30. juni kl. 10.

Ad. 10 Fastlæggelse af mødedatoer i skoleåret 2018/2019 (bilag 4)

Der blev foretaget en række justeringer af datoer - således ser møderækken ud som følger:
Mandag d. 10. september 2018
Onsdag d. 5. december 2018
Tirsdag d. 5. februar 2019
Onsdag d. 27. marts 2019
Onsdag d. 12. juni 2019

Torsdag d. 29. november 2018 kl 15 er der dialogmøde med bestyrelse, elever og lærere.
Beslutning: Bestyrelsen vedtog den justerede plan for mødedatoer.
Ad 11 Eventuelt
Sofie de Bretteville Olsen 1t tiltræder som nyt bestyrelsesmedlem for eleverne fra næste
skoleår.
Søren Slotsaa og Thomas Jørgensen takkede Carl Emil Lind Christensen for hans
engagerede og aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
Peter Haldor Hansen roste samarbejdet mellem Måløvhøj skole og Borupgaard Gymnasium
om faget Astronomi på c-niveau til 9. klasseselever. De deltagende elever er glade for den
undervisning de får af Lasse Seidelin Bendtsen og får typisk flotte faglige resultater, når de
går til eksamen.

Næste møde afholdes den 10. september 2018 kl 16.00.

