FBfY19 september 2017

Kære medlemmer af skolebestyrelsen,

Efter aftale med formanden indkaldes herved til møde i skolebestyrelsen

Torsdag d. 5 oktober kl. 16.30 i skolens kantine

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser fra formand og rektor
3 Besparelser 2018
4. Fagrække 20 18/19. Der indstilles uændret fagrække
5. Rektors resultatkontrakt. Bemyndigelse til formanden for skolebestyrelsen..
6. Status på renovering afnaturfagslokaler
7. Eventuelt

Vel mødt!

Kristian Madsen-Østerbye

/

Finn Bønsdorff

FB~24.l0..2017

Referat af skolebestyrelsesmode torsdag d. 5 oktober 2017
Til stede: Kristian Madsen-østerbye Amo Vedel, Henrik Murmann, Manisha Nørgaard, Niklas Rasmussen,,
Johanne/elevrådet
Afbud: Lars

1.

Referat fra mødet i maj 2017 blev godkendt og underskrevet.

2.

Formanden og rektor orienterede om start på Cefu-projektets fase to. Skolen havde haft en pæn
gennemførsel i 2017 med 183 hf-studenter. Naboprojektet med Tre Falkeskolen er påbegyndt.
Informationsmøde for nye ansøgere er mandag d. 22 januar kl 19.30. Det er uklart hvornår
Falkonergården træder ud af lejemålet på grund af brand.

3.

Der skal spares igen i 201 8.Omprioriteringsbidrag på 2 pct. fortsætter. Hertil kommer forskellige
andre besparelsesinitiativer. Der må forventes en større klarhed december 2017

4.

Bestyrelsen tiltrådte uændret fagrække 18/19.

5.

Formanden havde udmøntet rektors resultatkontrakt med 87,5 pct. Manisha problematiserede, om
formanden havde bemyndigelsen hertil. Bemyndigelsen fremgår af referat fra bestyrelsesmødet
oktober 2016. Formanden fremlagde resultatkontrakt 17/18. Manisha fremlagde kritik af processen.
Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til at udmønte resultatkontrakt 17/18, og besluttede, at
elementerne i kontrakten løbende skulle tages op til drøftelse i bestyrelsen.

6. TRIO var sat fra bestiuingen, og et nyt firma var valgt til at forestå naturfagsrenovering på 3. sal

7. Under eventuelt orienterede Niklas om lærerens positive holdning til mobilforbuddet. Amo havde
inviteret bestyrelsen til afskedsreception i LO-Hovedstaden. Hun håbede på at se så mange som
muligt. Rektor ville fremlægge et årshjul for bestyrelsesarbejdet og renskrevne vedtægter på det
kommende bestyrelsesmøde..
NÆSTE BESTRYRELSESMØDE: torsdag d. 7 december.
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