
	  

 
 

26. august 2016 
 

 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 30 august 2016 
 
OBS: kl. 17.30. 
 
Sted: Møderum 1 på 1. sal. 
 
 

NR Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse og underskrift af 
referat af møde 6. juni 2016 
 
- vedlagt som bilag 1 

Referatet blev underskrevet. 

2 Protokollater eller andre meddelelser 
fra revisionen 
 
Ø der er ikke indkommet protokolla-

ter eller andet fra revisionen 

Ingen protokollater 

3 Hennings varsling af sin pensionering 
 
Ø orientering v. Henning 

Henning redegjorde for sine overvejelser om 
pensionering, om at sikre, at reformarbejdet 
kommer godt på skinner, orienteringsaftenen, 
etc. Afvejningen af hensyn har ført til, at at 
Henning går på pension med udgangen af janu-
ar 2017. 

4 Overordnet fastlæggelse af ansættel-
sesproces, herunder 
 
Ø anvendelse af konsulent i rekrut-

teringsarbejdet 
o herunder proces for valg af 

konsulent 
o kriterier for valg af konsu-

lentfirma og konsulent 
(vedlægges som bilag 2) 

Ø nedsættelse af bedømmelsesud-
valg 

Ø tentativ tidsplan (vedlægges som 
bilag 3) 

Peter og Henning orienterede om planen for 
rekruttering af en kommende rektor.  
 
Bestyrelsen bemyndigede formandsskabet og 
Henning til at vælge rekrutteringsfirma på bag-
grund af de kriterier, der er fremlagt. 
 
Bedømmelsesudvalget blev nedsat, bestående 
af: Peter, Lisbeth, Jens Peter, Ole, Morten og 
Signe. 
 
Tidsplanen blev godkendt med den bemærkning 
fra Peter, at kvalitet i processen og i udvælgel-
sen af den kommende rektor er vigtigere end 
hastigheden i arbejdet. 

5 Varetagelse af kommunikation 
omkring ansættelsesprocessen 

Ø orientering af skolens medarbejder 
Ø orientering af elever og forældre 

Det blev betonet, at det er vigtigt at sikre en 
god kommunikation til de forskellige interessen-
ter. 
Henning orienterer lærerne, eleverne og foræl-
drene. Dette er sket, og brevet til forældre ved-



	  

Ø orientering igennem ansæt-
telsesprocessen løbende. 

lægges her til orientering. 
 
Henning orienterer lærere og elever løbende. 

6 Øvrige forhold Intet. 

7 Evt. Intet. 

 


