MG
Maribo Gymnasium

Bestyrelsesmøde
16.5.2011
Kl. 15.45/16.15- 18.30
(Ordinært møde fra kl. 16.15)
Afbud: Tine Vinther Clausen, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Theis Jensen
Opfølgning

Deltagelse i PR møde
Der er mulighed for at deltage fra kl. 15.45-16.15 i Pædagogisk Råds møde.
Dagsordenpunktet omhandler vision og strategi for næste skoleår.
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Godkendelse af referat fra 28.3.2011
Beslutning: godkendt
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Referat
bestyrelsesmøde 110328.docx

Godkendelse af dagsorden
Beslutning: godkendt
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Meddelelser
Bestyrelsesformand
-

Referat fra mødet i PR

Rektor
-

-
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Ansættelser. Der er indkaldt 10 til samtaler. 5 har dog meldt fra allerede
før samtalen
Planer om fælles informationsmateriale på nettet (genvej.nu). Samarbejde
med region Sjælland og region Hovedstaden. Gymnasierne er kritiske
over for indholdet på siden.
P-forhold på skolen. Der tages kontakt til Lolland kommune og evt. Coop
Danmark, som ejer p-pladsen ved Lollandscentret.
Referat fra byggeudvalgsmøde. Vi satser på et eksisterende forslag med
en mellembygning mellem bygning B og C.
Referat fra jubilæumsudvalg. Planerne er godt i gang.
Attraktive arbejdspladser. Vi har modtaget 50.000 kr. fra GL til projekt
om planlægning

Budgetopfølgning
Sagsfremstilling
Som aftalt vil hvert bestyrelsesmøde fremover indeholde en orientering om
den økonomiske status.

Økonomisk status
300411.xlsx

Planmæssige forhold
Økonomi
Høring/Udtalelse
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Der skal tages stilling til
Økonomisk status
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag
Statusrapport pr. 30.4. 2011
Beslutning
I stedet for regnskab 2011 bør kolonne hedde ”forbrug”. LJ undersøger
mulighederne for at omdøbe kolonnen.
Oversigten tages til efterretning.
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Vision 2011-12
Sagsfremstilling
I efteråret 2010 blev der vedtaget en visions- og strategiplan.
Planen er dynamisk med mulighed for løbende ændringer.
Planen tages her op til revision.

MG Visioner og
strategier endelig version.doc

Planmæssige forhold
Bestyrelsen har drøftet visioner og strategier med Pædagogisk Råd d.d.
Drøftelserne fortsætter i PR, ER og SU med forventet afslutning og endelig beslutning i bestyrelsen oktober 2011.
Økonomi
Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Visioner og strategier for næste skoleår
Indstilling
Bilag
Visioner og strategier 2010-2012
Beslutning
Planen diskuteres blandt medarbejdere og elever i begyndelsen af næste
skoleår med hensyn til en ”raffinering” og prioritering.
Vi sigter på at blive færdige med arbejdet til mødet i oktober
6

APV 2011 og undervisningsmiljøundersøgelse
Sagsfremstilling
SU har gennemført en APV inklusive en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne. Sideløbende er der blevet gennemført en elevtilfredshedsundersøgelse.
APV og trivselsundersøgelsen er afsluttet pr. 9.5.2011.
Elevtilfredshedsundersøgelsen er afsluttet 15.4.2011
På bestyrelsesmødet orienteres om de foreløbige resultater af undersøgel-

Sammenskrivning af
undervisningsmiljøundersøgelser.docx
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serne.
Planmæssige forhold
Undersøgelserne indgår i SU’s arbejde med arbejds- og undervisningsmiljø. Der etableres en arbejdsgruppe under PR, som forbereder et oplæg til
arbejdet i SU.
Økonomi
Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Arbejdet med APV og undervisningsmiljø
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Bilag
Sammenskrivning af undervisningsmiljøundersøgelse
Beslutning
Trivselsundersøgelsen er forlænget
APV er under udarbejdelse
Undervisningsmiljøundersøgelsen er afsluttet.
Den viser stor tilfredshed blandt eleverne.
Der er god kontakt mellem lærere og elever. Der bør dog være mere opmærksomhed på elevernes trivsel i 1.g
Orienteringen er taget til efterretning.

Eventuelt
-

Referat fra fælles bestyrelsesmøde i Vordingborg

Information fra bestyrelsesmødet
-

Undervisningsmiljøundersøgelse
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