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Godkendelse af referat
Beslutning
Godkendt
Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Godkendt
Meddelelser
Bestyrelsesformand:
Svar på redegørelse ang. uanmeldt kasseeftersyn
Fælles møde for bestyrelserne i Vordingborg 7.4.
Bestyrelsesformand og rektor deltager i et fælles møde med
bestyrelsesformand og rektor for Nakskov gymnasium 1.4.2011
Rektor
Orientering om OK-11
Uddannelsesrådet – uddannelsesstrategi (se bilag)
Uddannelsesrådet – Strategi for uddannelse til alle (se bilag)
Uddannelsescampus i Nakskov
Etablering af byggeudvalg og jubilæumsudvalg
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MG bestyrelsesmøde
31-1-2011.docx

UDDANNELSESSTRA
TEGI-oplæg til uddannelsesrådet 23-1

UTA_strategi.pdf

Klassedannelse 2011
Sagsfremstilling
Ansøgningsfristen er fra i år ændret til 1.marts for ansøgere, der søger gymnasiet
direkte efter 9. eller 10.klasse. UU har derefter 14 dage til at færdiggøre
ansøgningerne. Vi har modtaget ca. 10 % af ansøgerne efter ansøgningsfristen.
Status pr. 15.3. er 141 ansøgere, der fordeles på 5 klasser.
Af ansøgerne skal 12 til en optagelsessamtale og 1 til optagelsesprøve efter
gældende bekendtgørelse.
Antallet af klasser vil næste år derfor være 15 svarende til den kapacitet, som
vedtaget i det regionale fordelingsudvalg.

Planmæssige forhold
Næste møde i det regionale fordelingsudvalg afholdes 5.april

Økonomi
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Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Klassedannelse 2011

Indstilling
Formanden indstiller, at gymnasiets forslag til klassedannelse tages til
efterretning

Bilag
Oversigt over foreløbige studieretningsvalg 2011

Beslutning
Bestyrelsen godkender at der oprettes 5 klasser i 2011/2012
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Endeligt regnskab 2010
Sagsfremstilling
Regnskabet for 2010 er afsluttet og revideret.
Det endelige reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og underskrift i
bestyrelsen.
Regnskabet udsendes som bilag til bestyrelsen, når det udsendes fra revisionen.

Planmæssige forhold
Der har været afholdt regnskabsmøde med revisionen 16.marts 2011.
Regnskabet skal godkendes inden 1.april

Økonomi
Høring/Udtalelse
Det foreløbige regnskab har været hørt i økonomiudvalg og samarbejdsudvalg

Der skal tages stilling til
Endeligt og revideret regnskab 2010

Indstilling
Formanden indstiller, at regnskabet godkendes

Bilag
Regnskab 2010

Beslutning
Revisionen har ikke har givet anledning til anmærkning (blank påtegning).
Bestyrelsen anerkender gymnasiets årsresultat og roser den effektive
økonomistyring. Enkelte bemærkninger giver anledning til nærmer
drøftelse:
-

Der skal fremover indgå perioderegnskab (overordnede nøgletal) som
punkt på hvert bestyrelsesmøde
Regnskabsinstruksen er under revidering til beslutning i bestyrelsen
inden sommer
Skolens sociale handlingsplaner er omformuleret som revisionen ønsker
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- Kørselsbemyndigelse er under revidering
- Kompenserende kontroller ved lønudbetaling. Forholdet er bragt i orden.
- Bestyrelsen drøftede lærernes overtid
Bestyrelsen godkender herefter det endelige regnskab til underskrivelse
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Årsplan for kollegiale organer og bestyrelse
Sagsfremstilling

Årsplan kollegiale
organer.docx

For at skabe den bedst mulige sammenhæng i arbejdet i de kollegiale organer og
bestyrelsen foreslås det, at der udarbejdes en koordineret årsplan for pædagogisk
råd, samarbejdsudvalget og bestyrelsen.

Planmæssige forhold
Årsplanerne for Pædagogisk råd og Samarbejdsudvalg er blevet godkendt i de
relevante kollegiale organer

Økonomi
Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Forslag til årsplan for kollegiale organer og bestyrelse

Indstilling
Formanden anbefaler, at årsplanen godkendes af bestyrelsen

Bilag
Årsplan for kollegiale organer og bestyrelsen

Beslutning
Bestyrelsen godkender årsplanen med en bemærkning om, at bestyrelsen
sikres indflydelse på det strategiske niveau.
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Bestyrelsesmøder 2011-2012
Sagsfremstilling
Forslag til bestyrelsesmøder 2011-2012:
3.oktober 2011
19.december 2011
26.marts 2012
29.maj 2012
Det foreslås, at bestyrelsen herudover afholder temamøder efter behov.

Planmæssige forhold
Økonomi
Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i næste skoleår

Indstilling
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Formanden indstiller, at rektors forslag til datoer tages til efterretning

Bilag
Beslutning
Der afholdes bestyrelsesmøder 3.10., 12.12., 26.3., 29.5
Bemærk ændringen i december 2011
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Eventuelt
-
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Næste møde afholdes 16.5. kl. 16

Information fra bestyrelsesmødet
Beslutning
-

Højere gennemførselsesprocent end landsgennemsnittet
MG har flere end landsgennemsnittet, der er i gang med en videregående
uddannelse. Forslag: interview med en studerende
Flere drenge i gymnasiet
Regnskabet er positivt
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