17. marts 2015

Dagsorden for mødet den 24-3-2015 Kl. 16.00
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium
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Underskrivelse af referat fra sidste møde
Godkendelse af dagsorden
Regnskab 2014 (revisor til stede) (JE)
Udpegning af revisor (JE)
Budget 2015 (JE)
Meddelelser
Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling(TP)
Byggeri og ombygninger (JE, TP)
Status over fraværsindsats (GA/TP)
Elevtrivselsundersøgelse (TP)
Omlægning af lån (JE/BH)
Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) (FB)

Venlig hilsen

Frede Blaabjerg
Formand

Der serveres kaffe/the og brød, ost samt frugt.

Ad 3) Regnskab 2014
Regnskab bliver udsendt, så snart det er færdigt. Revisor kommer og fremlægger det.
Ad 4) Udpegning af revisor
Vi har fået et tilbud fra nuværende revisor og skal tage stilling til en fortsættelse.
Ad 5) Budget 2015
Aase fremlægger det justerede budget.
Ad 6) Meddelelser
Uddannelsespulje, Fordelingsudvalg, klager over skriftlige opgaver, sidste skoledag.
Ad 7) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Ad 8) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP)
Vi kender til elevoptaget og har en idé om klassedannelse og ansættelser. Jeg vil også
gerne drøfte den kommende tids opgavefordelinger, set i lyset af OK15
Ad 9) Byggeri og ombygninger (FB, JE, TP).
Kommende vedligeholdelsesarbejder fremlægges.
Ad 10) Status over fraværsindsats (TP)
TP giver en kort status over fraværsindsatsen til dato. Der indgår en powerpoint der nu
rækker 5 år tilbage, der er igen sket noget positivt, specielt for de første årgange.
Ad 11) Elevtrivselsundersøgelse (TP)
TP gennemgår kort trivselsundersøgelsen som udleveres ved samme lejlighed.
Ad 12) Omlægning af lån (JE/BH)
Bo og Aase har igen regnet lidt på omlægningerne. Renten er faldet siden vi sidst
beregnede.
Ad 13) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)
Næste møde: 9/6 2015
Forslag til mødedatoer det kommende skoleår:
16/9 2015, 24/11 2015, 16/3 2016, 25/5 2016.

