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Dagsorden

Beslutning

1

Endelig godkendelse og underskrift af
referat af møde 19. marts 2013

Referatet af d. 19/3 2013 blev godkendt og underskrevet.

- vedlagt som bilag 1
2

Protokollater eller andre meddelelser
fra revisionen


3

	
  

der er ikke indkommet protokollater eller andet fra revisionen

Orientering om implementering af OK
13 på OG, herunder om opdateret
strategisk budget 2013-16


Intet

opdateret strategisk budget vedlagt som bilag

Henning orienterede om status på implementeringen. De økonomiske udfordringer var håndteret således, at ¾ af merudgiften til lærernes
lønstigning var hentet gennem en effektivisering, mens resten var taget over regnskabet.
Med de pæne overskud kunne merudgiften have
været håndteret på den korte bane, men af
hensyn til perspektiverne i det strategiske budget, samt ikke mindst for at undgå en senere
hårdere opbremsning med afskedigelser til følge, havde ledelsen valgt at gennemføre effektiviseringen nu. Fremgangsmåden var blevet
drøftet intenst i SU, som havde sat spørgsmålstegn ved denne. Ledelsen havde på denne baggrund trykprøvet løsningen endnu en gang, men
fandt den valgte fremgangsmåde rigtigst.
Michael var helt enig, og påpegede at den proces der nu var nået til gymnasiesektoren, jo
havde kørt i både det offentlige og private i flere
år. Han fastslog vigtigheden af at handle i tide,
for at undgå senere mere ubehagelige konsekvenser for medarbejderne.
Lene anførte at lærerne gerne havde ventet et
år med effektiviseringen, som de var enige i var
nødvendig. I dette år ville det have været muligt, at finde frem til metoder til den konkrete
implementering af effektiviseringen i forhold til

	
  

lærernes arbejde.
Henning understregede, at der var taget hånd
om lærere der af forskellige grunde blev ramt
særlig hårdt af effektiviseringen. Samtidig anførte han, at hvis det skulle vise sig at overskuddet voksende mere end forventet, ville vi
gå ind og se på arbejdsbelastningen for lærere
med mange hold samt for unge lærere.
Bestyrelsen bakkede op om ledelsens håndtering af OK13.
4

Månedsrapport pr. 30. april 2013-0604


5

Månedsrapport april 2013 vedlagt
som bilag

Orientering om APV 2013 (arbejdspladsvurdering)


Henning gennemgik handleplanen, som er udarbejdet af en gruppe lærere i samarbejde med
ledelsen. Planen blev taget til efterretning.

APV-sammenfatning og APVhandleplan vedlagt hhv. som bilag

K & E-plan 2013-14


Henning fastslog at økonomien ser god ud, og
at overskuddet især skyldes periodeforskydninger samt, at det har været muligt til stadighed
at fylde klasserne op. Bestyrelsen tog rapporten
til efterretning.

K og E-plan 2013-14 vedlægges
som bilag

Status på internationaliseringsarbejdet 2012-13

Henning beklagede, at resultaterne af dette skoleårs K & E-plan først vil foreligge på mødet i
september.
Henning gennemgik K & E-planen for det kommende skoleår, som bestyrelsen tog til efterretning.
Taget til efterretning

Status vedlagt som bilag
Evt.
Referent: Ole Pinholt

	
  

Intet.

