Referat af bestyrelsesmødet fredag den 2. december 2016
Tilstede: Jørn Lund (formand), Ulrich Borch (næstformand og eksternt medlem), Peter
Hartvig (eksternt medlem), Sonja Grønbæk (medarbejderrep.), Christina Specht
(medarbejderrep.), Aia Maria Jacobsen, 3a. (elevrep.), Molly Jacobsen, 2d (elevrep.), Jan
Sørensen (økonomichef), Jakob Hansen (vicerektor), Anders Krogsøe (rektor og tilforordnet),
Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær og referent)
Fraværende: Michael Bojesen (eksternt medlem)
Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra mødet i september
Godkendt og underskrevet.
Ad punkt 3: Præsentation af ny rektor:
Formanden bød velkommen til skolens nye rektor Anders Krogsøe, idet han
udtrykte glæde over ansættelsen og forventning til samarbejdet. Herefter
bebudede han en kort præsentationsrunde af bestyrelsen.
Ad punkt 4: Skolens økonomi ved JAS: Status for 2016 og udkast til budget for 2017
JAS gennemgik årets hidtidige regnskab for bestyrelsen. Ifølge budgettet
forventes et overskud på ca. 2 mill. kr, hvilket er en anelse større end forventet
og tillader igangsættelse af nye projekter her sidst på året, bl.a. en lille
renovering af studiecenteret med nye møbler og indretning samt etablering af en
udsugning i musikhuset. Desuden er der indkommet en endelig opgørelse for leje
af to containerklasseværelser. De tre poster beløber sig til ca. kr 500.000,-,
hvorefter årets resultat forventes at ende på ca. 1.5 mill. kr.
Herefter gennemgik JAS budgettet for 2017, som viser et meget lille overskud på
kun kr. 148.000,-; altså noget under 1 mill. kr, som han anbefaler bestyrelsen af
sigte mod. JH meddelte at en af mulighederne for det, er at sørge for en stabil
klassekvotient med 28 elever i alle klasser og yderligere ved igangsætning af
områder i sparekataloget.
JAS afsluttede gennemgangen med at gøre bestyrelsen opmærksom på, at
likviditeten i 2017 igen er på ca. 8 mill. men dog faldende hen imod 2019, hvor
den største besparelse skal gennemføres. Bestyrelsen takkede for gennemgangen
og var tilfreds med økonomien og særligt at likviditeten forbliver på 8 mill. kr. i
tilfælde af uforudsete udgifter.
Spareplaner
AK orienterede bestyrelsen om, at såvel ledelse som tillidsmand stadigvæk
betragter det i bredt samarbejde udarbejdede sparekatalog som gældende.
Ledelsen vil på den baggrund igangsætte en økonomiproces, som kigger på

besparelsespotentiale i hele organisationen. Skolen vil til næste bestyrelsesmøde
kunne give bestyrelsen et overblik over, hvor meget der skal spares, da man dér
kender de endelige taxametre. Bestyrelsen noterede sig dette og ønsker at høre
mere om det på mødet i marts.
Ad punkt 5: Kapacitet 2017/2018 – forslag om at optage 9 nye 1g klasser
Skolen ønsker at fortsætte som 9-spors gymnasium og indstiller dermed igen i år
et optag på 9 nye 1g klasser med en begyndende klassekvotient på 29,5.
Skolens forventning er, at man med en lille overbelægning vil ende på 28 elever i
alle klasserne på alle tre årgange, hvilket økonomisk set er afgørende.
Bestyrelsen tilsluttede sig skolens ønske.
Ad punkt 6: Nyt om gymnasiereformen
AK fremhævede de største ændringer i det nye lovforslag til gymnasiereformen
med betydning for Aurehøj:








Den nye gymnasiereform vil samle de fire ungdomsuddannelser HHX,
HTX, HF og STX i én fælles formålsbestemmelse, hvilket betyder, at STX
ikke længere har sin egen lov og bekendtgørelse.
Intention om at styrke det faglige niveau i naturvidenskab og matematik
samt de sproglige forudsætninger
I stedet for undervisningstid/elevtid indføres undervisningstid/
fordybelsestid. Med denne ændring sendes et klart signal om at elever og
lærere skal have mere tid sammen.
Nuværende grundforløb ændres fra 6 til 3 måneder. Eleven må først
foretage valg af studieretning efter grundforløbet. Det kan give
udfordringer i forbindelse med klassedannelse og klassesocialisering.
Fra skoleåret 17/18 tillades kun 18 studieretninger, hvoraf Aurehøj
udbyder de 11.
Fagene psykologi, filosofi og drama kan ikke længere udbydes som
studieretningsfag. En løsning kan være i højere grad at operere med
valgblok i 2g.
130 timer til hver elev med henblik på at styrke tiltag, der kan støtte
elevernes individuelle behov: lektiehjælp, læsevejledning,
talentprogrammer og lign.

Ad punkt 7: Nyt fra skolen:
a) Studierejse til Finland
AK kunne meddele, at udkastet til programmet for studierejsen til Finland er
færdigt. Programmet indeholder bl.a. skolebesøg, workshops, foredrag og
kulturelle indslag. Den faglige del omhandler emner som skriftlighed,
internationalisering, digital dannelse, overgang fra folkeskole til gymnasium
og ligger fint i tråd med skolens indsatsområder og indholdet i den
kommende gymnasiereform.
b) Samarbejde med folkeskolen

Aurehøj planlægger og udfolder i samarbejde med Gentofte folkeskole et
forløb der kan lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Samarbejdet
tilrettelægges mellem to faggrupper, dansk og matematik, og inkluderer
videndeling og undervisningsbesøg. Matematikgruppen har allerede holdt et
møde, som forløb meget konstruktivt, og der arbejdes nu videre med
sprogforståelsen i overgangen af opgaver fra folkeskoleniveau til
gymnasieniveau. Danskgruppen skal mødes senere i december.
c) Byggesager: vandskade i Grønnegården, en orientering
Der er stadig en utæthed i tagkonstruktionen i Grønnegården. Det har trukket
i langdrag at få placeret ansvaret for skaden blandt de tre involverede parter
– arkitekten, entreprenøren og firmaet, der har leveret vinduerne.
Kammeradvokaten er nu inddraget i sagen, og den 13. december mødes de
tre parter sammen med en syn og skønsmand, hvor der skal forhandles om
ansvaret. En afgørelse vil først kunne foreligge til foråret.
Ad punkt 8: Møder i det kommende skoleår:
Mødet i marts blev ændret til 17. marts 2017 kl. 14.15 og mødet i juni blev
fastholdt til 9. juni 2017 kl. 14.15.
Ad punkt 9: Evt.
Ingen bemærkninger
Ref. Mona
7.12.2016.
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