ote
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EG Bestyrelsesmøde
Mødet afholdes d. 25/3 2021 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset.
Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.
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Dagsordenspunkt

Sagsfremstilling

Beslutning (referat).

1.

Velkomst.

Afbud: Kirsten Birkving, Lars Dohn

2.

Godkendelse af
dagsorden.

Er der kommentarer til dagsordenen?
Godkendt referat fra sidste møde ligger på hjemmesiden.

3.

Meddelelser

Meddelelserne til dette møde er lagt som særskilte
dagsordenspunkter.

4.

Økonomi
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5

Katja og Henrik gennemgår:
- Endelig intern budgetopfølgning pr. 31. december 2020
- (bilag 1)
- Årsrapport 2020 (bilag 2)
- Revisionsprotokollat til årsrapport 2020 (bilag 3)
- Bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger samt
bestyrelsens tjekliste (bilag 4)
- Regnskabsinstruks 2021 (bilag 5)

Ros for god gennemgang af den samlede
økonomien.
- I forbindelse med Revisionsprotokollatet blev
det vedtaget, at bestyrelsesformanden
kvartalsvis og op til bestyrelsesmødet,
godkender rektors kørsel og træk på firmakort.
- Skolens reelle ejere opdateres fast på
september-mødet.
- I forbindelse med budget 2021 var der mundtlig
opfølgning omkring to poster. For det første
modtager EG op til 990 t.kr. til faglige og
trivselsmæssige løft. Beløbet er til disposition
indtil udgangen af juli 2021. For det andet er
taxametret justeret. Det betyder en
merindtægt på ca. 1,8 mio. kr. Dette modsvares
af et mindre hf-optag (ca. 0,4 mio. kr.) og et
underskud på budget 2021 (0,7 mio. kr.). Det
resterende beløb (ca. 0,7 mio. kr.) kan
disponeres til ikke budgetterede udgifter fx i
forbindelse med Corona (elevtab ol) og/eller
egentlige udviklingstiltag. Bestyrelsen opfordrer
i den forbindelse elevrådet til at komme med
input til faglige samt trivselsmæssige løft.

5.

Corona

EG kører stadig undervisning efter nødbekendtgørelen, men er
siden 15/3 delvist genåbnet.

HB udfoldede den delvise åbning fra og med d. 6/4
i forhold til model, Coronarestriktioner og
testprogram.

Dagsordenen blev godkendt.
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6.

Søgetal

Genåbningen for EG tillader os at tage stamklasserne til fysisk
undervisning en dag om ugen udenfor. Vi har lavet en fordeling
af klasserne over ugens 5 dage samt iværksat de fornødne
skemaændringer i den forbindelse, ligesom vi har foretaget
understøttende tiltag som idéudveksling til god udendørs
undervisning i al slags vejr samt gratis Bjarnesandwich til
frokost mm.
Genåbningen er blevet taget godt imod af alle (se evt. her), da
det især giver bedre mulighed for at bevare det gode
klassemiljø. I forhold til undervisnings- og læringsudbyttet giver
genåbningen mindre værdi og dermed mening.
Vi forbereder os i skrivende stund på en yderligere genåbning
med tilhørende omfattende teststrategi. Mere om det på selve
mødet.

Modellen er en 50/50 model,
hvor halvdelen af skolens
elever må være på skolen i
den ene uge og halvdelen i den næste uge.
Devisen er, at smittes en elev i ugen hvor
vedkommende er på skolen, smitter
vedkommende selv videre ugen efter, hvor
vedkommende er hjemme.
Coronarestriktionerne er stort set de samme som
inden nedlukningen (hygiejne, nyse i ærmet, holde
afstand til andre end stamklassen, osv.).
Derudover skal skolen tilvejebringe muligheden for
og supervisere elevernes selvtestning to gange om
ugen. Efter megen overvejelse, forsøger EG sig
med en model, hvor eleverne tester sig selv i
klasserne under supervision mandag og torsdag
morgen. Resten af dagen vil supervisorerne være
tilgængelige i et testcenter på skoen.

Årets søgetal er for STX 380 (= 13 klasser á 29-30 elever) og for
HF 47 (= 2 klasser á 23-24 elever). Da vores indmeldte kapacitet
er 13 STX-klasser á 30 elever og 3 HF-klasser á 30, har vi ikke
udfyldt vores kapacitet i år.
For så vidt angår STX er der ikke noget problem i år, da vi har
rigeligt elever til vores 13 klasser (som jo kun må have 28 elever
i hver på tælledag i start november). På HF er der tale om en
stigning i forhold til sidste år, og vi får løbende nye HFansøgning helt indtil udgangen af august. Vi kan altså stadigt
ende på 3 HF-klasser.
For andet år i træk er søgningen til EG nedadgående. Sidste år
oplevede vi en god søgning til STX, mens søgningen til HF faldt
markant. I år er det især søgningen til STX, der er faldet, mens
søgningen til HF er steget lidt sammenlignet med sidste år.

HB gennemgik analyse af søgetal, og bestyrelsen
drøftede indholdselementer i en strategi med
henblik på øget søgetal.
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Udviklingen har afstedkommet en større analyse, som HB
fremlægger på selve mødet. På den baggrund fremlægges også
et udkast til en strategi.
7.

ETU december 2020
Bilag 6

Vi har modtaget resultatet af elevtilfredshedsundersøgelsen fra
december 2020. På alle områder ligger EG over
landsgennemsnittet. Det betyder ikke, at vi så ikke skal arbejde
med elevtrivsel. Vi har sat en proces i gang sammen med
elevrådet, hvor vi udvælger de områder, vi synes vi skal sætte
ind på. Undersøgelsen er vedlagt i bilag 6.

Ros til tilfredshedstallene men også kritik af
undersøgelsens anvendelsesmuligheder.
Bestyrelsen besluttede at henvende sig til DGS og
ministeren med en grundigere kritik af
tilfredshedsundersøgelsen. Jens Dolin påtog sig at
udarbejde udkast hertil, og HB sender
undersøgelser fra de sidste 4-5 år.

8.

Byggesag N-hus
Bilag 7

Byggeriet forløber planmæssigt og følger altså både tidsplan og
budget. Kort statusrapport er vedlagt i bilag 7.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med
processen.

9.

Datoer for kommende
møder.

Kommende mødedatoer:
Onsdag 9/6-21, onsdag d. 29/9 og tirsdag d. 7/12.

Datoerne blev godkendte.

10. Evt.
Referat godkendt:
Kristina Klink Heilmann

Albert Nepper Winther

Afbud
Kirsten Birkving

Andreas Elkjær

Jens Dolin

Afbud
Lars Rosenørn-dohn

Arne Ullum

Thomas Lykke Pedersen

Hannah Bilbo

Jacob Holmkær Vrist

Henrik B. Bæch
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