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Dagsorden og referat fra møde i
skolebestyrelsen
Onsdag den 21. september 2022
Pkt./tid
Kl.
14.00 15.00

1

2.

3.

Indhold (samt beskrivelse)
Før mødet:
Møde med Lars Hillebrand om SG igennem de seneste år
(Bilag 1)
Herunder også en gennemgang af den finansielle strategi
Lars Hillebrand gennemgik slides, som blev udleveret og som er lovet
eftersendt via mail. Gennemgang af udvikling af nøgletal over en længere
årrække. Samt gennemgang af regnskab 2021 sammenlignet med andre
gymnasier. Konklusionen er at vi gør det godt for eleverne, samt skal være
obs på likviditeten.
Den finansielle strategi bliver overholdt.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt uden kommentarer. Vicerektor er desværre blevet
syg, derfor er ny referent. Ferieplan, APV og elevtrivsel hører under
vicerektor, rektor gennemgår disse punkter på et overordnet plan.
Referatet fra seneste møde er underskrevet i Penneo
Referatet er godkendt uden bemærkninger. BER undersøger, hvad man
gør, når man ikke har været til stede i forhold til Penneo. Husk deadline for
underskrift.
Halvårsregnskabet pr. 30/6-22
(Bilag 1)
Herunder vil vi drøfte:
• SG i tal udvikling og tendenser
• Investeringsrammer
• De stigende energi- og driftsudgifter
• De foreslåede besparelser på STX og HF i FFL23 – hvad betyder
det for SG?
(Bilag 2 og 3)

Fremlægger
Revisor

X

Formanden

X

Formanden

X

Adm.chef

X

I forhold til de stigende energipriser er vi sikret med en delvis fast
prisaftale på strøm, men det er et område, vi har stort fokus på. Det giver
på nuværende tidspunkt ikke anledning til bekymring. Vi har fjernvarme
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og der forventes ikke de store prisstigninger på nuværende tidspunkt. Vi
har modtaget en energispareinstruks fra Børne- og
undervisningsministeriet. Vi skal sænke opvarmningen til 19 grader,
slukke al unødvendig belysning og forkorte fyringssæsonen. Bestyrelsen
besluttede, at vi slukker lyset på parkeringspladsen og på cykelstien til Ny
hal, som er i tråd med Slagelse kommunes øvrige tiltag. Skolen
gennemgår desuden al indendørs belysning, og får minimeret så meget
som kan lade sig gøre.
Forslag til finansloven for 2023 har indbygget en besparelse på vores
område. Hvis finansloven vedtages, vil reduktion i taxameter medføre en
besparelse på cirka 800.000.
Orientering om investeringsramme
4.

5.

6.

7.

8.

Orientering om den nye elevfordelingsmodel og kapacitetsfastsættelse for
skoleåret 2023/24 (i skrivende stund har vi endnu ikke modtaget en
kapacitetsudmelding fra BVUM. Udmeldingen burde være modtaget den
1. september – men er forsinket)
Kort orientering om modellen hidtil og hvordan elevfordelingen sker
fremadrettet. Udmelding 1. september, men endnu ikke kommet i år.
Bestyrelsen har mulighed for at gøre indsigelser. Mulighed for at indkalde
til virtuelt bestyrelsesmøde. Vi ved endnu ikke om andre lokale
uddannelsesinstitutionen eventuelt vil skulle modtage elever fra os.
Transporten er nedsat med et kvarter tur/retur, hvilket får indflydelse på
vores optageområde.
Godkendelse af udbud af studieretning, fagpakker og valgfag for skoleåret
2023/24
(Bilag 4)
Gennemgang af indstillingen, herunder problematikken omkring Fransk
forsætter B, som bliver nedlagt.
Det nye udbud er godkendt
Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2023/24
(Bilag 5)
Ferieplanen er godkendt af bestyrelsen.
Opfølgning på APV - punktet om samarbejde mellem ledelse og
medarbejdere (mundtlig orientering)
Kort gennemgang af APV og processen før og efter sommerferien.
Konklusion fra interviews med erhvervspsykolog blev fremlagt samt den
videre proces som sker i samarbejdsudvalget.
Elevtrivselsdrøftelse
Vi laver en national trivselsmåling i efteråret, som går ned på klasseniveau.
I foråret laver vi fokusgruppe interviews. Resultatet af den nationale
trivselsmåling er normalt okay. Lavet en lille trivselsmåling her i efteråret
på udvalget årgange. Har et trivselsudvalg (består af ledelse, lærere og
elever) og et nysgerrighedsudvalg der begge arbejde med elevernes
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10.

trivsel. Elevrådet har fokus på at lave arrangementer der tilgodeser alle
elever, også de mere introverte.
Nogle af vores elever har svært ved at leve op til de forventninger vi har,
herunder lektielæsning. Mistrivslen post Corona eksisterer også på SG
som på andre gymnasier og samfundet generelt. Vi skal finde den nye
normal i forhold til elevernes opførsel. Vi har kontinuert fokus på
elevtrivsel.
Orientering fra Rektor
(Bilag 6)
Orienteringen blev taget til efterretning
Orientering fra eleverne

11.

Affaldssortering, vil lave indslag som elevråd.
Nye regler for aflevering, blandet holdning til om det er en god ide eller ej.
Orientering fra formanden

Formanden

X

12.

Meget økonomisnak i dag, det kommer der også næste gang.
Indholdssnak er også vigtigt. På kommunalt plan sker der store ændringer.
Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Alle øvrige

X

13.

Annika, studieture processen er i gang. Forsøger at holde det på et
rimeligt økonomisk niveau. Vi har en forening som kan støtte elever med
dårlig økonomi, så de også kan komme på studietur. Foreningen skal finde
en ny strategi for indsamling af penge.
Eventuelt

Alle

Thomas, hvis elevrådet kan lave noget om energi og miljø vil det være
godt. Caroline, det arbejder de på.
Tirsdag den 13. december 2022 fra kl. 14.00 – 17.30

Alle

Bestyrelseskonference den 01. november 2022 for alle som er tilmeldt.
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