11. juni 2020

Referat af Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 10. juni 2020 kl 17.00-19.00
Til stede: Peter Engberg Jensen, Katja Johansen, Jens Peter Bredholt, Jane Hvolbæk Nielsen, Peter Nordkild, Signe Stenbak, Morten Noack, Søren Helstrup, Christian
Mørch og Ole Pinholt
Endvidere deltager kommende vicerektor Christina Stefansen.
Ikke tilstede: Cajsa Colodnoff, Anna Sophia (Isa) Munch,
Sted: Den Blå Sal på 1. sal
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Dagsorden
Endelig godkendelse og underskrift af
referat af møde d 15. april 2020 samt af
- Bilag 1

Beslutning

Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste
bestyrelsesmøde
Økonomi
- Bilag 2 budgetopfølgning april 20

Intet

Faglige resultater og pædagogisk udvikling
- Orientering om pædagogiske
udviklingsprojekter

Referat af mødet d. 15/4 2020 blev godkendt og underskrevet.
Referatet af mødet d. 4/12 2019 – godkendt på det virtuelle møde d. 15/4
2020 – blev underskrevet.

Christian knyttede enkelte kommentarer til budgetopfølgningen, hvor de
væsentligste forhold er, at de tilgrundliggende frafaldsforudsætninger nu ligger
meget tæt på realiteten, samt at ekstra midler fra Uvm til kompetenceløft nu
indgår i budgettet.
Peter nævnte en rapport, han havde modtaget via Bestyrelsesforeningen om
økonomien i ungdomsuddannelserne, og der var enighed, om at nøgletal fra
denne rapport vendes på næste bestyrelsesmøde.
Drøftelsen af de faglige resultater må af gode grunde vente til mødet i
september, men SH fastslog at man må forvente en noget anderledes billede i
år p.g.a. nødundervisning m.m.
Projektet om klasserumsledelse, som skulle være startet i marts, er udsat til
efteråret. Til gengæld har den nødvendige virtuelle undervisning givet et lang
række erfaringer, som evalueres til efteråret. SH understregede, at lærerne
havde gjort en imponerende indsats på dette område, og man havde flyttet sig
meget og hurtigt.
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Elevsøgning og –trivsel
- Bilag 3 elevsøgning 2020
- Bilag 4 Udvalgte resultater af ETU
2020
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God arbejdsplads
- Orientering om initiativer som følge af
APV
Visionen
- Orientering om arbejdet med
bæredygtighed og almen dannelse
samt øvrige projekter
Orientering om situationen i forbindelse
med Covid-19
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Kommende møder i bestyrelsen:
 16/9-20
 2/12-20
 17/3-21
 9/6-21
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Eventuelt
- Herunder besøg ved Kirkevej 6 og
boldbane, jf beslutning på
bestyrelsesmødet 4.12.19.

Referent: Ole Pinholt

Søren kommenterede den svigtende søgning, samt den mere positive udvikling
efter ansøgningsfristen. Årsagerne til udviklingen vil søges afdækket på
forskellig måder i starten af det nye skoleår.
Søren orienterede i den sammenhæng om, at man er i gang med at ansætte
en kommunikationsmedarbejder.
Søren gennemgik kort resultaterne af den nu årlige ETU – herunder
benchmarking i forhold til de omkringliggende gymnasier. Morten
kommenterede de bagvedliggende algoritmer, som kan forklare nogle af de
scorer der umiddelbart virker underlige. Resultaterne drøftedes kort, og Søren
orienterede kort om nogle af indsatserne i forhold til trivsel.
De konkrete tiltag på dette område er pt. begrænsede pga. nødsituationen.
Søren orienterede om de initiativer, der igangsættes efter sommerferien, hvor
en medarbejdertur til efteråret vil stå helt centralt.
I forhold til Bæredygtighed har der primært være fokuseret på Systematisk
affaldssortering og CO2-rengskab for OG (Bl.a. i sammenhæng med et nyt
rejsekoncept).
Søren orienterede videre om den nye 3.årige-plan for Almen dannelse. Det blev
aftalt, at man på næste møde får en kort orientering om planen.
Søren orienterede om de forskellig tiltag i forbindelse med
skoleårsafslutningen: Dimission, studenterreception og studenterkørsel.
Bestyrelsen udtrykte stor ros til ledelsens håndtering af hele Coronasituationen på OG
Senest fredag d. 12/6 melder man tilbage til Søren, hvis der er datoer man
ikke kan deltage. Søren og Peter ser så på det samlede billede.

Den annoncerede besøg blev afholdt og forskellige scenarier løseligt drøftet. I
første omgang skal vi afdække, hvad vi egentlig må.

