23 05 2016

Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF,
personalerummet.
Deltagere: Knud Erik Schack Madsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Niels Ebdrup, Peter Fink, Erik Borring,
Jesper T. Troelsen, Kurt Næsted, Lisbeth Weise og Hussain Hafedi.
Desuden deltog de to elever, som formodentlig kommer til at sidde i bestyrelsen i det kommende skoleår: Caroline Gram Møller (1.b) og Nadia Bennett (2.u)
Fraværende: Pernille Johansen

Dagsorden:
1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
2. Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2016
3. Beslutning om ændring af ferieplan
4. Beslutning om ændring af procedure ved udsendelse af dagsorden
5. Orientering fra rektor Per Farbøl
6. Eventuelt
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Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Resumé:

Referatet fra bestyrelsens møde den 14. marts 2016 blev sendt til bestyrelsen den 7. april 2016. Ifølge forretningsordenens punkt 2.6 skal referatet godkendes og underskrives på det næstfølgende
møde.
På mødet foreligger et eksemplar af referatet til underskrift.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.
Referat:
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Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2016
Resumé:

Budgetopfølgningen er vedlagt.
Beslutning:

Budgetopfølgningen blev godkendt.
Referat:

Rektor Per Farbøl gennemgik budgetopfølgningen og svarede på bestyrelsens spørgsmål.
Han forklarede blandt andet, at der faktisk er færre elever, der falder fra, end vi troede.
Kantinen har været en udfordring det seneste år. Der har været en ekstra udgift på lønnen, da der
både blev udbetalt løn til de tidligere ansatte, vikarer og nye kokke. Det positive er, at kantinens indtægter er steget væsentligt; i april 2016 var omsætningen 150.000,- kr. større end samme måned
sidste år. Årsagen er de nye initiativer, som skolens kok, Toke, allerede har taget. Snart vil det som
noget nyt blive muligt for personalet at købe aftensmad med hjem.
Nadia, Caroline og Hussain var enige i Pers vurdering af, at der er sket meget i kantinen – og at det er
til det bedre.
Per påpegede, at der i budgetopfølgningens bemærkninger er forklaret de vigtigste opmærksomhedspunkter. Han ville dog gerne gøre særligt opmærksom på, at skolens obligationer ikke er solgt
endnu, og at der derfor stadig er en indtægt på dem.
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Beslutning om ændring af ferieplan
Resumé:

Af ferieplanen, som bestyrelsen vedtog i december 2015, fremgår det, at eleverne skal møde i skole
torsdag d. 5. januar 2017.
Skolens ledelse ønsker at ændre dette til tirsdag d. 3. januar 2017.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte ændringen.
Referat:

Rektor Per Farbøl forklarede, at der ikke var skoledage nok til at kunne gennemføre et skema, hvor
dagen slutter kl. 15, hvis ikke der også blev undervist på de to dage.
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Beslutning om ændring af procedure ved udsendelse af dagsorden
Resumé:

Ved den nye aftale om Post Danmark, vil det fremover tage op til 5 dage for breve at komme frem.
Dette kommer samtidig med, at skolen skal finde besparelser på områder, der ikke berører eleverne
væsentligt.
Skolens ledelse foreslår derfor, at dagsorden til bestyrelsen ikke længere udsendes pr. post men kun
via mail.
Ønsker bestyrelsesmedlemmer alligevel dagsorden og eventuelle bilag i papirform, vil disse altid
kunne afhentes hos bestyrelsens sekretær.
Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget.
Referat:
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Orientering fra rektor Per Farbøl
Resumé:

Orientering fra rektor Per Farbøl om, hvor skolen står lige nu – herunder seneste nyt om halbyggeriet.
Beslutning:

Referat:

Finansiering af byggeri:
Bestyrelsen besluttede på et tidligere møde, at halbyggeriet skulle finansieres ved salg af kortvarige
obligationer, men bestyrelsesformand Niels Ebdrup har foreslået, at skolen kan klare resten ved at
tage af likviditeten, sælge langfristede obligationer eller evt. optage et nyt lån. Den endelige beslutning skal tages til efteråret.
Halbyggeriet forventes at koste 18 mio. kr. inklusive inventar.
Vi er i øjeblikket ved at anlægge en multibane, som forventes at koste 500.000,- kr.
Slutteligt tænkes der i at udbygge skolen med 2 nye klasseværelser, som anslås at komme til at
koste ca. 2 mio. kr.
Optag:
Stenhus Gymnasium & HF har kapacitet til at optage 460 nye elever.
Per Farbøl gennemgik de enkelte studieretningers optag og fortalte, at det har været et puslespil at
få ting til at gå op i år. Vi fik 100 ansøgere mere end sidste år (færre har søgt 10. klasse – måske
pga. den forventede gymnasiereform?), og det har blandt andet betydet, at vi har været nødt til at
flytte 20 elever til andre gymnasier.
Vi kommer til at have et gennemsnit på 28,5 elever pr. klasse ved skolestart – de andre gymnasier
kommer til at have 29 eller 30, men når vi når til 5. september, må der kun være 28 elever i klasserne i gennemsnit.
Der er optaget 27 elever i Pre-IB i år.
Der er ansat lærere:
Skolen har pr. 1. august 2016 ansat 5 lærere på fuld tid samt 4 nye årsvikarer. Der var ca. 380 ansøgere, og det virkede som om mange af dem var kompetente, gode lærere.
Der bliver 12 pædagogikumkandidater i skoleåret 2016/2017.
Lectio:
Muligvis overlever Lectio (studieadministrationssystemet) ikke; der verserer i øjeblikket en konflikt
mellem firmaet bag Lectio og ministeriet. Det betyder blandt andet for os, at der skal gives dispen-
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sation for at lave eksamensbeviser i Lectio i år. 90 % af landets gymnasier bruger Lectio, så der skal
findes en løsning.
Team Green:
Team Succes har været et initiativ, der hjalp primært 2. generations indvandrere. De har nu videreudviklet konceptet, og vil under navnet Team Green bevæge sig ud i naturen. De vil gerne have fat i
30 unge fra Stenhus Gymnasium & HF og 30 unge fra Slotshaven. Per Farbøl forventer, at vi bliver
en del af projektet.
Larvik:
Per Farbøl var i Norge med Håndbold College og besøgte i den forbindelse Thor Heyerdahl videregående skole. Her har man et program for at få (især) indvandrere til at gennemføre en videregående uddannelse, og gennemførelsesprocenten er utrolig høj. Den norske skole er en del af et samarbejde mellem kommunen, skolen, læge mm., og alle er repræsenteret på et kontor, der ligger på
skolen.
Samarbejdet i Larvik har inspireret Per til at tale med Julie Becher fra Holbæk Kommune om at tage
et møde med folkene fra Larvik, som gerne vil lære fra sig. Det kunne være et samarbejde, hvor
også EUC og VUC blev inddraget.
Per mener, at Norge er så tæt på os kulturmæssigt, at det vil være muligt at diskutere substans.
Strategiske arbejdsgrupper:
Ledelse og lærere på skolen skal tale om kvalitet, både i læringsmiljøet, i faget, i evalueringen – og
det kommer også til at dreje sig om trivsel og motivation. Samtidig skal der indføres et kvalitetssikringssystem, og Per mente, det kunne være rigtig fint at få bestyrelsens input eks. på næste bestyrelsesmøde.
Fraværet:
Fraværet kan være stort selv blandt velfungerende elever. Skolen har siden jul haft en konkurrence
om, hvilke klasser, der havde mindst fravær. Det var 3.u og 2.o, som vandt – men fraværsprocenterne var desværre ikke imponerende. Derfor overvejer ledelsen, hvordan vi kan få et større fremmøde.
Nadia fortalte, at der bliver tænkt strategisk i forhold til afsluttende fag (man bliver væk, hvis faget
først afsluttes næste år), og at det også sommetider har noget med læreren at gøre; føler man ikke,
at man får fagligt noget ud af at være der, så vælger man måske at blive hjemme.
Hussain bekræftede, at kemien med læreren har stor betydning – også for motivationen.
Nadia anførte, at nogle lærere ikke kender deres elever, og at det betyder noget for motivationen
og fremmødet.
Hertil påpegede Erik Borring, at han i år har 225 elever, og at man ikke kan nå at kende alle lige
godt. Samtidig sagde han, at han oplevede et skift, når eleverne har afleveret SRP; fraværet bliver
større herefter.
Lisbeth Weise oplevede, at fraværet sommetider stammer fra ferierejser med forældrene.
Per Farbøl mente, at vi kræver meget af eleverne, og de bliver trætte –vi skal måske ikke være så
bange for at indlægge åndehuller i løbet af året, hvor undervisningen eks. tænkes anderledes.
Nadia fortalte, at der blandt eleverne er en opfattelse af, at man gerne må have 10 % i fravær – og
at der faktisk sker det, at eleverne sparer fravær sammen til sidst på året.
Jesper Troelsen fortalte, at på universiteterne kan man bare blive væk; der er ikke mødepligt, men
alligevel er fraværet ikke ret højt. Han ved, at der på Harvard er en prøve, hvor man kun kan svarene, hvis man har været til undervisningen.
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Eventuelt
Resumé:

Beslutning:

Referat:

Jesper Troelsen fortalte, at der d. 28. september er nat-dag (naturvidenskabelig dag) på Science på
RUC. Man skal tilmelde sig for at deltage. Peter Fink lovede at tage det med til studieretningslærerne.
Bestyrelsesmødet d. 7/9 er samme dag som septembermøderne, som ledelsen derfor vil forsøge at
rykke til en anden dag.
Det blev besluttet at starte næste bestyrelsesmøde kl. 16:00 og bruge eftermiddagen på at gå i
dybden omkring kvalitet og motivation.
Team Rynkeby vil gerne sige Stenhus Gymnasium & HF og Erik Borring tak for at lave en film på 8
sek. Filmen vises i de lokale biografer.
Næste år skal eleverne lave en dokumentar om Team Rynkeby.
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Bestyrelsens underskrifter:

_______________________
Niels Ebdrup
Formand

_______________________
Knud Erik Schack Madsen
Næstformand

_______________________
Bo Pedersen

_______________________
Kurt Næsted

_______________________
Jesper T. Troelsen

_______________________
Erik Borring

_______________________
Pernille Johansen

________________________
Per Farbøl

_______________________
Lisbeth Weise

_______________________
Hussain Hafedi

