
	  

 
 
 
 
Referat af 
 
Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 11. juni 2012 
Til	  stede:	  Johan	  Schrøder,	  Bettina	  Christiansen,	  Lisbeth	  Winther,	  Viggo	  Tvergaard,	  Michael	  Lange,	  Lene	  Lecker	  ,	  
Kurt	  Nielsen,	  Oliver	  3s,	  Heidi	  Christiansen,	  Henning	  Thomsen	  og	  Ole	  Pinholt.	  	  
Afbud:	  Ida,	  2b	  	  
 

NR Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse og underskrift af 
referat af møde 29. marts 2012 
 
 vedlagt som bilag 1 

Referatet af d. 29. marts 2011 godkendt og un-
derskrevet 

2 Protokollater eller andre meddelelser 
fra revisionen 

Intet 

3 Budgetopfølgning pr. 1. maj 2012 
 
 vedlagt som bilag 2 

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 

4 Status på byggeriet 
 
 lokalplan blev udsendt til bestyrel-

sen 11. maj 2012 
 mundtlig status på mødet v/ HT, 

herunder om MBU's holdning til et 
kapacitetstilskud 

Henning orienterede om forløbet siden sidste 
møde. Kommunens nye krav til projektet vil 
betyde en væsentlig meromkostning for skolen. 
Henning orienterede om skolens møde med 
MBU om kapacitetspuljen. Der kan forventes 
svar fra MBU ultimo august. 

5 Orientering om det endelige optag af 
elever samt oprettelse af studieret-
ninger 
 
 vedlagt som bilag 3 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

6 OG's K&E-plan 
 Kvalitet & Evaluering 11-12 
 Kvalitet & Evaluering 12-13 
 
 vedlagt som bilag 4 og 5 

Opsamlingen på K&E-planen for 2011/12 og 
K&E-planen for 2012/13 blev tiltrådt af besty-
relsen. 

7 Forslag fra Lene og Kurt om nyt ind-
satsområde i rektors resultataftale 
 
 vedlagt som bilag 6 

Det blev besluttet, at bestyrelsen vil drøfte det-
te det kommende skoleårs APV, og på dette 
tidspunkt vil den, hvis det viser sig nødvendigt, 
tage en nærmere drøftelse af medarbejdernes 
trivsel. 

8 Skriftlig information til bestyrelsen 
 

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.  
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 vedlagt som bilag 7 
 OG's handleplan for innovation 

2012 bilag 8 
 OG's kompetenceudviklingsstrate-

gi 2012 bilag 9 

9 Evt. Næste møde afholdes d. 27/9, og årets sidste 
møde d. 4/12. 

Referent: Ole Pinholt 


