Referat af bestyrelsesmøde 1.-9. 2021, kl. 16.00-18.00
Horsens Gymnasium & HF, mødelokale 4 på 1. sal
Dagsorden:
1. Velkomst og orientering fra formanden
v. Helle Vestergaard

kl. 16.00-16.05

Helle Vestergaard bød velkommen til mødet, som er det sidste i
overgangsbestyrelsen (jf. forretningsordenen), og bød velkommen til nye
elevrepræsentanter i bestyrelsen.
2. Orientering om Økonomiopfølgning 2. kvartal, bilag 1
v. Lise Christiansen og Flemming Steen Jensen
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning af bestyrelsen

kl. 16.05-16.20

Rektor og økonomichefen orienterede på baggrund af bilag 1 om den økonomiske status efter 2.
kvartal, hvor hovedkonklusionen er, at alt forløbet planmæssigt.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den kommentar, at bestyrelsen glæder sig over
processen og den stramme og kompetente styring indtil nu.
3. Finansiering af byggeriet, bilag 2
v. Lise Christiansen og Flemming Steen Jensen
Det indstilles, at finansieringen (indenfor for finansieringsstrategien)
godkendes af bestyrelsen

kl. 16.20-16.35

Rektor og økonomichefen gjorde på baggrund af bilag 2 kort rede for finansieringen af byggeriet,
og efter en kort drøftelse godkendte bestyrelsen finansieringen (inden for finansieringsstrategien).
4. Evaluering af bestyrelsesarbejdet, bilag 3a, 3b og 3c
v. Helle Vestergaard

kl. 16.35-16.50

Med udgangspunkt i bilag 3a, 3b og 3c motiverede bestyrelsesformanden forslaget om vedtægtsændringen, nemlig at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, ligesom Helle Vestergaard lagde op
til en evaluering af overgangsbestyrelsens arbejde ved at stille spørgsmålet: På hvilke punkter er
vi lykkedes, og på hvilke punkter kan vi fremadrettet gøre det bedre?

Enighed i bestyrelse om vedtægtsændringen, hvorefter der skal ændres i formuleringerne i både
vedtægten og forretningsordenen. Det bliver herefter de eksterne medlemmer udpeget af de videregående uddannelser, der skal sidde i en forskudt valgperiode i forhold til de øvrige medlemmer. Enighed i bestyrelsen om, at nye bestyrelsesmedlemmer skal have en grundig indføring i arbejdet, hvilket skærpes af vedtægtsændringen, idet vi løbende kan få nye medlemmer ind (hvert
2. år).
Enighed i bestyrelsen om, at der fortsat skal være en god balance mellem drøftelser i grupper og
drøftelser i plenum med den forandring, at bestyrelsen nu slankes, hvilket kan lægge op til flere
fælles drøftelser – også for at sikre, at bestyrelsesmedlemmernes forskellige kompetencer kommer i spil.
Ønske om, at pædagogiske og didaktiske drøftelser igen kommer til at præge dagsordenen, herunder også brobygningen fra folkeskole til gymnasiet og fra gymnasiet til videregående uddannelse.
Ønske om størst mulig åbenhed i forhold til bestyrelsens arbejde. Det er fortsat rektor, der informerer om bestyrelsesmøderne i organisationen, men enighed om, at det er godt fortsat at runde
møderne af med, hvad der skal kommunikeres. Formanden opfordrede her til, at medlemmerne
supplerer hendes opsummeringer.
Formanden afsluttede punktet med at takke for de mange input, og slog fast, at vi har et opmærksomhedspunkt i forhold til valg af ny bestyrelse pr. 1. maj 2022.

5. Temadrøftelse: Samarbejde med omverdenen, bilag 4
Oplæg om samarbejde v. Birgitte Quelle
Opsummering på bestyrelsesseminaret 20. maj 2021
v. Henriette Hartoft Andersen
Efterfølgende drøftelse

kl. 16.50-17.45

Birgitte Quelle holdt indledningsvist sit oplæg (jf. strategiseminaret d. 20. maj 2021), hvorefter
Henriette Hartoft Andersen kort redegjorde for den bevidst korte sammenskrivning af strategiseminaret, hvis punkter ligger i forlængelse af dels drøftelserne på bestyrelsesseminaret i september 2020, dels oplæg fra uddannelseslederne i februar 2021, dels den fortsatte fusionsproces.
Den efterfølgende drøftelse mundede ud i følgende opmærksomhedspunkter:
- Fokus på samarbejder ud af huset – især i forhold til videregående uddannelser og virksomheder, hvor også digitale samarbejder kan indtænkes.
- Fokus på at invitere ”indenfor”, så vores skole kommer i spil i forhold til andre uddannelser og
er aktiv i lokalsamfundet.
- Fokus på karrierelæring.

-

Fokus på i vores studieretnings- og valgfagsudbud at sikre et bredt udbud, herunder fokus på
teknik og digitalisering.
Fortsat fokus på at sikre en god dialog i bestyrelsen – især i forhold til at sikre en god balance
mellem input til refleksion samt indblik i og drøftelse af den daglige undervisning.

6. Nyt fra rektor, bilag 5
v. Flemming Steen Jensen

kl. 17.45-17.50

Bestyrelsen tog rektors bilag 5 til efterretning.
7. Nyt fra bestyrelsen
v. Helle Vestergaard
-

-

Sidste møde i overgangsbestyrelsen. Bestyrelsen mødes fremadrettet i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med både den daglige drift og byggeriet. Der er en fornuftig margin i forhold til både den daglige drift og byggeriet – også i forhold til de øvrige
planlagte bygningsmæssige forbedringer.
Bestyrelsen har vedtaget at arbejde videre med en ændring i vedtægten for at sikre en bedre
kontinuitet i arbejdet.
Bestyrelsen har haft en temadrøftelse (se sammenskrivningen punkt 5).
Fusionen er i god gænge. Lærerværelset indvies d. 10. september, og administrationen og ledelsen flytter i begyndelsen af uge 38.

8. Eventuelt
-

kl. 17.50-17.55

kl. 17.55-18.00

Der blev fra elevside udtrykt bekymring over parkeringsforholdene på vores nye skole.
Referent/Henriette Hartoft Andersen

