Bestyrelsesmøde
Torsdag den 6. februar kl. 16-19
Opfølgning
1
2

Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt.
Sagsfremstilling
Punktet er en fortsættelse af drøftelserne på bestyrelsesmøde den 28.
januar 14.
Som opfølgning på bestyrelsens plan for udvikling af projekt ledelse,
organisation og samarbejde af 26.juni 2013 gennemførte MG en APV af
de psykiske arbejdsmiljø i december 2013.
Resultatet af APV 2013 blev gennemgået og kommenteret af
arbejdsmiljøkonsulent Tage Søndergård Kristensen, dels i et skriftligt
notat, dels med underudvalget af SU på et møde den 6.januar 2014.
Bestyrelsen drøfter mulige initiativer til forbedring af det psykiske
arbejdsmiljø ud fra bestyrelsens handleplan fra juni 2013.
Der skal tages stilling til
Initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
Der blev udarbejdet en ny handleplan.
Bilag
Blev udsendt til sidste møde
Beslutning: Den reviderede handleplan.
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Sagsfremstilling
Rektor Lars Jørgensen har d. 29. januar meddelt bestyrelsen, at han ønsker
at fratræde sin stilling som rektor for Maribo Gymnasium. Rektors ønske
om fratrædelse har efterfølgende været forhandlet med rektors faglige
organisation.
Planmæssige forhold
I rektors fravær skal der konstitueres en rektor
Der skal træffes aftale om procedure for opslag og ansættelse af ny rektor
på Maribo Gymnasium
Økonomi
Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Indstilling
Formanden indstiller, at vicerektor konstitueres som rektor med virkning
fra 1. februar 2014 og at der afsættes midler til, at gymnasiets ledelse kan
uddelegere opgaver i konstitueringsperioden.
Formanden indstiller endvidere, at der besluttes en procesplan for arbejdet
med besættelse af rektorstillingen.
Beslutning: Det blev besluttet at indstille vicerektor Wenche Melchiors
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som konstitueret rektor med virkning fra 1. februar 2014, og at ledelsen
kan uddelegere opgaver i konstitueringsperioden.
Rektorstillingen forventes opslået 1. august 2014.
Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Oplæg til stillingsopslag og tidsplan. Nedsættelse af ansættelsesudvalg.
Godkendelse af regnskab 2013. Udpegning til kommende bestyrelse.
Information fra bestyrelsesmødet
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