8. oktober 2015

Dagsorden for mødet den 14-09-2015 Kl. 16:00
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

1)
2)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Underskrivelse af referat fra sidste møde
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Perioderegnskab (JE)
Års og ferieplan (TP)
Udbud og kapacitet (TP)
Eksamenskarakterer (TP)
Mål og Strategi (Bo, Steffen og TP)
Rundvisning i de nyrenoverede områder
Eventuelt

Venlig hilsen

Frede Blaabjerg
Formand

Der serveres kaffe, te og brød

Uddybning af dagsorden

Meddelelser
Nye tiltag på Aalborghus
Renovering af bygningerne, ny introstruktur (se tifo på Facebook), personaleforandringer,
Års og ferieplan
Vedhæftet plan til godkendelse. Det er lidt ”same procedure”.
Udbud og kapacitet
Forslag som sidst med 12 studieretninger, 4 HF og 11 STX. Måske ny reform?
Eksamenskarakterer
Statistik over eksamenskarakterer for i år.
Værdier, mål og strategi
Opfyldelse og køreplan for kommende mål og strategi-arbejde.
Mødedatoer i dette skoleår:
14/9 2015, 8-9/12 2015 (døgnmøde), 16/3 2016, 25/5 2016
Datoer for arrangementer på Aalborghus:
21/9-24/9 2014: Aalborghus er medarrangør af Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo
29/9 2014: Aalborghus går i teatret: gymnasiet har købt hele salen til forestillingen Richard
III. Her kommer bestyrelsen elever, forældre og ansatte. Hvis du med partner har lyst til en
billet, så mail til TP hurtigst muligt.
11/12 2014 kl. 10-12: Skolens fødselsdag fejres med en stor morgensamling
18/12 2014 kl. 9: Juleafslutning i Budolfi Kirke
Samme dag: Julefrokost for alle ansatte på gymnasiet
21/1 2015 kl. 19.30: Åbent Hus for kommende elever
24/6 2015: Dimission kl. 10:00

15-09-2015

Referat fra mødet den 14-09-2015 i bestyrelsen for Aalborghus
Gymnasium
Afbud: Grethe Andersen, Inge Kjær Andersen
Tilstede: Helge Bjørn-Jensen, Bo Højsgaard, Steffen Hessellund, Frede Blaabjerg,
Martin Bech, Torben Poulsen, Aase Jensen,. Rune Hildebrandt, Jonas Ingerslev,
Frederik Zeth Høgh Andersen.
1) Underskrivelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste møde er underskrevet.
2) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt. Vi satte et punkt 8 på om indberetning af
klassekvotient.
3) Meddelelser
TP:
God skolestart, lidt om den nye introstruktur, stort set ingen
personaleforandringer, hashhund på besøg sammen med 2 politibetjente, vi
fandt ingen stoffer. Teaterbilletter kan fås af TP i dag til den 29/9.
Martin:
Ros for indsatsen mod narko.
Frederik:
Orientering om undervisningsnedlæggelse den 29/10 og lidt om hvad de har
forestillet sig at de vil gøre. Det er ikke endelig besluttet af eleverne endnu.
Frede:
Orientering om resultatlønsrapporten som eftersendes efterfølgende.
4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Ingen beslutninger at følge op på.
5) Perioderegnskab (JE)
JE gennemgik perioderegnskabet pr. 31. august. Perioderegnskabet udviser
et positivt resultat i forhold til budgettet. Det skyldes større tilskud, faktureret
lærertimer, sparet overtid, sparet 6. ferieuge, større dagpengerefusion og
sparet vedligeholdelse på bygninger. Det forventes at årets resultat vil blive
ca. -1.000 t.kr., hvis budgettet holdes resten af året.
Benchmark for regnskabsåret 2014 fra PWC blev udleveret.
Til- og afgang i 2 g blev drøftet. Tilgangen er 8 fra andre gymnasier og 2
omgængere. Afgangen er 5 til andre ungdomsuddannelser og en der går 1g
om og 9 til andet.

6) Års og ferieplan Fremlagt af TP og godkendt af bestyrelsen.
7) Udbud og kapacitet
Vi udbyder 11 STX og 4 HF. Vi diskuterede Katedralskolens hævelse af
kapaciteten og bifaldte afstemningsresultatet på regionsmødet.
8) Indberetning af klassekvotient
JE orienterede om klassekvotienten. Der er optaget 321 STX elever i 12
klasser og 55 elever i HF i 2 klasser. Indberetningen blev godkendt af
bestyrelsen.
9) Eksamenskarakterer
TP fortalte lidt om eksamen i år. Samfundsfag A-niveau er gået en karakter op
i snit. Matematik markant bedre, Dansk i HF langt over de socioøkonomiske
nøgletal. Et matematikhold i HF havde så godt et snit, at det hiver hele HFårgangen op over de socioøkonomiske nøgletal.
TP gennemgik lidt anderledes statistik over vores uddannelse. Lidt om det
samlede gennemsnit som er steget 0,5 i år. Også lidt om snit på de forskellige
studieretninger.
10) Mål og strategi-proces (TP)
Der er blevet indkaldt til 2 møder i mål- og strategigruppen. Der skal laves et
oplæg til bestyrelsens døgnmøde.
Gruppen består af Steffen og Bo, Frederik og Jonas, Brian og Maria, Grethe
og Torben.
Materialet er stort set færdigt til 1. revision i gruppen.
Vi er blevet enige om en lille revision af nuværende mål- og strategi.
Handlingsplanen justeres med de nye indsatsområder som er udtrukket fra
igangværende forsøg, ETU, MTU m.m.
11) Vi tog en tur i den ny renoverede nordfløj.

12) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)
08/12 – 09/12 2015 (døgnmøde), 05/04 2016, 25/05 2016
Læg mærke til ændret dato fra den 16/3 til den 5/4 2016 af hensyn til revision.
Bo spurgte om vi skulle have udarbejdet en finansieringsstrategi for skolen.

Referat 14-09-2015 Torben Poulsen
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