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ledere. Det betyder, at bestyrelsen skal tage stilling til EG’s ledelses 

3. Skal EG’s vicerektor indplaceres på 37 og ud
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’rustikt look’ (ukrudtet kommer meget hurtigere frem igen), som altså ikke er et udtryk for 



kommende og nuværende ansættelser betinget af en ’ren’ børneattest.

Det er STUK’s vurdering, at det (HB: børneattester) kan gymnasierne ikke kræve. 

erfor er det STUK’s vurdering, at der ikke er hjemmel til, at gymnasierne kan gøre ansættelse betinget af, 

underviser 1.g’ere, hvor der er børn under 15 år), for at betingelserne i kriminalregisterbekendtgørelsens § 





Espergærde Gymnasium & HF

Intern budgetopfølgning 

pr. 31. juli 2019













er blev var der 4 færre stx’er der 



økonomisystemet i 2018’s omkostninger fordelt på lønomkostninger og øvrige omkostninger

der kan være faldet mellem ”to stole”, altså ikke været blevet budgetteret korrekt fordi 

–





N‐hus udvidelse – Bilag 4  
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” ”



Opsøg Red barnets onlinerådgivning ”Slet det” 



Henvendelsen berører tre forskellige trafikale forhold omkring EG. Da vi i EG’s ledelse allerede er bekendt 

og frakørselsforhold omkring EG’s P

Vi har allerede bump og hajtænder på EG’s udkørselsvej, men vi ser på muligheden for at øge 

– –

– –

–

–

EG’s ledelse fortsætter behandlingen af sagen, men jeg tager et punkt med på næste bestyrelsesmøde, 







– –





–







Øverste chef af en institution (”Øverste chef (niveau 1)”) 

Stedfortræder for øverste chef/medlem af institutionens direktion (”Øvrige chefer (niveau 
2)”) 

eder af et eller flere uddannelsesområder (”Øvrige chefer (niveau 3)”) 

Personaleleder inden for et uddannelsesområde mv. (”Øvrige chefer (niveau 4)”) 





–

”
” samt ”

teter”





”Praktikforløb og projektperioder på i alt 70 timer skal bruges til faglig fordybelse, hvor 

fagområde gennem en kombination af praktisk ”feltarbejde” og den faglige undervisning… 
og praktikperiode skal altid rumme en form for faglig opgaveløsning. ”

omhandlende ”Sundhed”. Projektet indeholder intro til opgaveskrivning

Projekt 2.semester ”Studierejseprojekt”:

F.eks. var temaet for Q2018 ”brug og misbrug af 
historien”, hvor eleverne arbejdede med brugen af den ungarske historie i den politiske 

Projekt 3.semester ”Studiepraktik”:



r: ”Efter HF”

I dansk arbejdes der med udgangspunkt i et værk, dokumentaren ”Limbo” fra DR3, hvor 





–



vigtige spørgsmål: ”
” 



har haft efteruddannelse i programmet ‘peer grade’, som e

–





–

–
’lærerværelset’ (det gamle konferencesystem), facebook og googledocs.



baggrund af ETU’en 

” ”

’smuthuller’ der var for omgangen med den maksimale græns

” ”

, men punktet er blevet taget ud af ETU’en i 2018 
” ”

svarer til ” ”

” ” ”
”

” ”

men punktet er blevet taget ud af ETU’en i 2018 
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studieretningsfag sam







–







Repetition af EG’s regler for mobil





”Navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage t ”

”It anvendes til: ̶  ̶  ̶
problemstillinger”







–



(Hvis ”klassenotesbog” 







Hvor god er du til at …...



–

• Proteinsynteseaktiviteten.

• Cellemembranens ionpumpeaktivitet.

• Muskel

• Hjernens og nervesystemets elektriske aktivitet.



–



–
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