
 

 
 

14. september 2017 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2017 på Hjerting Badehotel 

 
Tilstede: Flemming Just, Jan Lagoni Jacobsen, Kasper Kjærsgaard, Birgit Bindzus, Christine Skovhus 
Christensen, Janê Gad Akrawi, Erling Petersson 
 
Afbud fra: Henry Heiberg 
 
Henry Heiberg deltog i behandling af punkt 3, som blev behandlet særskilt tirsdag aften. 

 
1. Nye handlemål 2017/2018, bilag 1 

 
Erling Petersson oplyste at seminarets indhold har været bygget op om årets handlemål, så alle 
punkter er blevet grundigt gennemgået. 
 
Bestyrelsen godkendte handlemålene. 

 
2. Elevrådets aktiviteter 

 
Elevrepræsentanterne viste Elevrådets kampagnevideo om indeklima for bestyrelsen. 
Elevrådet har nedsat et indeklimaudvalg til forbedring af indeklimaet på skolen. 
 
De oplyste desuden at der er stor tilslutning til elevrådsarbejdet og der pt. 45 medlemmer af 
elevrådet. Dette medfører at strukturen i Elevrådet ændres og der oprettes en række ad-hoc-udvalg, 
så der arbejdes med de forskellige emner i mindre grupper. 
 
Kommende aktiviteter i Elevrådet er udover indeklimaforbedring en kampagne for 
rengøring/oprydning (Dustbusters) og projekt ”Giv dit hjerte”, hvor overskud fra salg af 
honninghjerter i december går til familier til kræftramte børn. På baggrund af trivselsundersøgelsen 
sidste skoleår er der udover indeklimaudvalg også nedsat et indretningsudvalg, som er – og har 
været – med til at indkøbe nye møbler og kunst til skolen. 
 
Derudover er Elevrådet også den del af event ”EG for noget”, hvor der efter selve indsamlingen til 
OD, Kræftens Bekæmpelse og Headspace Esbjerg, er planlagt en række aktiviteter på skolen inden 
koncerten med Phlake. 
 
Flemming Just roste Elevrådet for at være konstruktive i deres måde at få ting gennemført på EG. 

 
3. Finansieringsmodel for byggeriet 

 
Punktet blev behandlet tirsdag den 12. september. 
 
Henry Heiberg foreslog, at byggeriet finansieres fuldt ud ved anvendelse af skolens likvide 
beholdning. 
 
Bestyrelsen besluttede, at finansiering sker ved anvendelse af den likvide beholdning. 



 

 
4. Evaluering af resultatlønskontrakter, bilag 2 

 
Erling Petersson orienterede af hensyn til de nye elevrepræsentanter kort om resultatlønsordningen. 
 
Pga besparelsesforanstaltninger for skoleåret 2016/17 er ekstrarammen i kontrakterne sparet væk. 
 
Indsatspunkterne tager udgangspunkt i skoleårets handlemål og Erling Petersson gennemgik 
udvalgte punkter i evalueringen. 
 
Erling Petersson og Anne Scharstein forlod mødet under bestyrelsens behandling af udmøntning af 
resultatlønskontrakterne. 
 
Bestyrelsen godkendte forslaget til udmøntning af resultatlønskontrakterne. 
 
Bestyrelsen opfordrede til et mere enkelt koncept med færre indsatsområder. 
 

 
Næste møde afholdes i november – forslag til datoer udsendes på doodle. 

 
Mødet blev hævet kl. 11.45 
 
Referent: Anne Scharstein 


