Odense, den 09.05.2018

Referat af bestyrelsesmøde
Den 08.05.2018 kl. 19.00 på skolens kontor.
1.

Meddelelser.
Poul Knudsen.
 Budgettet holder.
 Elevsituation – ved at gøre klar til BH-klasserne 2019.
 Vi har røggener fra vores nabo.
 28/5 har vi et års eftersyn på vores nye byggeri.
 På plads med fag-/timefordelingen i forhold til næste skoleår.
 Lov 409 forlænget ved de nyligt afsluttede overenskomstforhandlinger.
 Brian Østergaard kommer på besøg i morgen.
Susanne Nielson:
 Nye møbler til Nyenstad.
 Susanne har holdt minikursus for elever vedrørende hvordan man kan styre sin
eksamensangst. Der kom 21 elever. Kurset vil blive gentaget næste år.

2.

Godkendelse af referat fra 13.03.2018.
 Referat fra d. 13/3-2018 godkendt.

3.

Drøftelse af mulighederne for at oprette valgfag (Bilag).
Mulighederne for at oprette valgfag blev drøftet.
Det blev besluttet at forsøge at oprette et par valgfag til en start.
Poul snakker med de ældste elever.

4.

Afklaring af forældrekredsmødet i oktober (Bilag).
 Lars stopper her til sommer i forbindelse med vores juni-møde. Charlotte træder ind i
bestyrelsen, og der skal så vælges en ny suppleant.
 Thomas er valgt frem til forældrekredsmødet i 2019, hvor han stopper.
 Peter L. er villig til en ny periode.
 Poul kigger efter en suppleant.
 Angående dirigenthvervet spørges Steen Borre.

2

5.

6.

Orientering om persondataforordningen i form af vores interne instruks (Bilag).
 Poul orienterer om persondataforordningen med udgangspunkt i vores interne
instruks.
 Skolens politik for persondatabehandling evalueres hvert år.
Drøftelse af samarbejdet og naboskabet med Skt Hans Kirke (Bilag).
 Charlotte fortæller om baggrunden for punktet.
 Samarbejdet og naboskabet med Skt. Hans Kirke drøftet.
 Bestyrelsen anfører, at det er vigtigt, at der fra skolens side gøres opmærksom på,
at skolen ikke deler kirkens indremissionske anskuelser. Dette kan gøres
eksempelvis i Årsskriftet.
 Poul prøver, om det kan nås til dette års årsskrift.

7.
Status ombygning Nyenstad
 Nyenstadbygningen er færdiggjort.
 Ombygningerne i Nyenstad er blevet holdt inden for budgettet. Det har beløbet sig til
ca. 900.000,8.

Ansættelse af lærer Mathias Spanggaard.
Bestyrelsen tiltræder ansættelsen af Mathias Spanggaard Mortensen.

9.

Orientering om Junges Legat.
 Poul orienter om Junges Legat.
 Poul beretter, at legatbestyrelsen vil prøve at nedlægge legatet over de næste 3 år.
Midlerne vil blive indsat på en lukket konto, og midlerne vil blive båndlagt til lejrskoler.

10. Eventuelt.
 Susanne kommenterer på fraværspolitik – primært i vores 10. klasse.
Hun efterlyser ideer til, hvordan denne problematik kan imødegås.

Til stede:
Fraværende:

Poul Knudsen, Claus Ankjær Andersen, Birgitte Veje Bredahl, Thomas Knudsen,
Lars Andersson, Peter Wildt, Thomas Hansen, Susanne Nielson,
Charlotte Rørby Hansen, Stine Stærmose Bøgh.
Jens Peter Lyngdal.

