Bestyrelsen
Referat af bestyrelsens 44. møde
Tirsdag den 21. marts 15.00 – 17.00
Herning Gymnasium lokale 21.72
Bestyrelsen består af:
Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen (AFBUD)
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Olivia Overgård (elevrepræsentant m. stemmeret)
Sofie Steffensen Bach (elevrepræsentant u. stemmeret)
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)
Fra skolens ledelse deltager:
Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomichef Alice Kramer
Statsautoriseret revisor Per Sørensen, PwC deltager under bestyrelsesmødet
Velkomst til ny elevrepræsentant i
bestyrelsen
Sofie Steffensen Bach 2.u

Formanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Sofie
Steffensen Bach samt til Uddannelseschef Jakob Østergaard
som fremover vil tage referat af bestyrelsesmøderne.
Hertil blev revisor Per Sørensen budt velkommen til dette
bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse og underskrivelse af
referatet af bestyrelsesmødet d.
29.11.2016

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning og initiativer siden
sidste bestyrelsesmøde
o Orienteringsmøder og
informationsmateriale
o Valgfagstilbud til Folkeskoler
og Friskoler

o

o

o

3. Orientering om ansøgertal 2017
herunder forventet elevoptag og
klassedannelse
a) Ved grundforløbets start
b) Ved studieretningsforløbets
start

Skolen har holdt orienteringsmøder i november og januar. I
januar var der et stort møde en lørdag og et
opsamlingsheat torsdagen efter
Rektor orienterede om hvordan skolen, på baggrund af
bestyrelsens anbefalinger om øget synlighed, har revideret
både sit informationsmateriale og den overordnede
mediestrategi
Rektor har sammen med projektlederen været rundt på
byens grundskoler for at tale om Herning Gymnasiums
tilbud om, at elever i 9. klasse kan tage deres valgfag på
gymnasiet fra næste skoleår, samt om tilbuddet om
juniortalent. Modtagelsen har været positiv, men har også
givet et billede af skolernes forskellige vilkår. Det har givet
mange gode tilbagemeldinger fra skolerne.

Skolen har 419 ansøgere til næste skoleår – inklusiv 10 fra
prøvefri skoler. Dertil kommer 5, der ikke er erklæret
uddannelsesparat.
Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med tallene og den
økonomiske robusthed det giver.
Skolen planlægger at oprette 15 klasser i grundforløbet og på
nuværende tidspunkt planlægges med 14 studieretningsklasser
fra november.
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4. Godkendelse af årsrapport 2016
a) Stillingtagen til årsrapport 2016
b) Stillingtagen til
revisionsprotokollat
c) Stillingtagen til
bestyrelsestjeklisten

Rektor og økonomichef gennemgik årsregnskabet.
Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med rektors og
økonomichefens arbejde og den økonomiske soliditet.
Revisionsprotokollatet blev gennemgået af revisor. Der er tale
om en blank påtegning. Revisionsprotokollatet blev godkendt
og underskrevet
Der var ingen bemærkninger til bestyrelseschecklisten.

5. Status på implementering af
reformen
o Grundforløbet i 1.g

Rektor gennemgik det udsendte bilag.

6. Drøftelse af bestyrelsens holdning
til nye uddannelsesmæssige
initiativer
a) En variant af den almene
studentereksamen
b) En særlig fremmedsproget
studieretning

Rektor gennemgik hvordan den nye lov og bekendtgørelse
omtaler mulighed for den toårige almen studentereksamen og
for at tilbyde en studentereksamen på engelsk.

Formanden anførte at bestyrelsen gerne vil følge med i hvordan
det går med reformimplementeringen.

Rektor anførte at toårigt stx bør være et tilbud hos Herning
Gymnasium, som områdets store udbyder af stx.
Bestyrelsen bakkede op om initiativet.
Studieretningen på engelsk kræver ministeriets godkendelse.
Bestyrelsen bakker op om det videre arbejde med at tilbyde
denne retning på Herning Gymnasium.

7. Rektor orienterer om:
Rektor orienterede om de anførte punkter.
o Implementeringen af EU’s
persondataforordning
o Sprogfestival for
gymnasieelever, Sprogdag for
grundskoleelever, DM i
Science og Georg Mohr
o Gymnasial Supplering
sommeren 2017
o Planlagte
bygningsforbedringer (inden
for budget):
o Omklædningsfaciliteter
i idræt
o Stillerumsfaciliteter på
12-gangen
o LED-belysning i
undervisningslokaler
8. Evt.
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o

Næste møde: Mandag 29. maj 2017 kl. 15.30

o

Rektor spurgte revisor, om skolen er erstatningspligtig i en
konkret tyverisag, og om skolen evt. har lov til at hjælpe de
bestjålne elever. Revisor vil melde tilbage. (Revisor har
siden meddelt, at skolen kan træffe beslutning om en
løsning, der indebærer udgifter for skolen)

o

En mulig investering i et solcelleanlæg vil komme på
dagsordenen på et senere møde

