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1. Opdatering vedr. byggeprojekterne 

 
Erling Petersson orienterede om, at facaderenoveringen kører planmæssigt og for-
ventes afsluttet marts 2015. 
 
De nye naturvidenskabelige laboratorier er etableret og studieområdet afventer kun 
de bestilte møbler. 
 
Vedr. syn og skøn-sagen i sportshallen afventer skolen den syn og skøn-rapport, 
der skal placere ansvaret. 
 
Skolen har i uge 37 fået etableret en rygepavillon - herefter er der nul-tolerance-po-
litik for rygning på skolens øvrige område. 
 

2. Opdatering af IB-forløbet 
 

Erling Petersson oplyste, at IB-forløbet forløber i en to-sidet proces, der er uaf-
hængig af hinanden. 
 
Skolen har fået autorisationen hos IBO og efteruddannelse af lærere og dele af ad-
ministrationen er igangsat. 
 
Torsdag og fredag i denne uge har skolen besøg af den IB-konsulent, der er tilknyt-
tet skolen. 
 
Skolen har endnu ikke modtaget autorisation fra UVM, hvor den politiske proces er 
lidt mere kompliceret, men forventer fortsat at kunne oprette Pre-IB fra 2015 og IB i 
2016. 
 
Der har været en rigtig stor opbakning til projektet i byen. 
 

3. Evaluering af resultatlønskontrakter vedr. skoleåret 2013/2014 
 
Erling Petersson orienterede kort om kontrakterne, der i år består af en basisramme 
samt en ekstraramme og forklarede kort indholdet i rammerne 
 
Erling Petersson og Anne Scharstein forlod mødet under bestyrelsens behandling 
af udmøntning af resultatlønskontrakter. 
 
Bestyrelsen opfordrede til, at punkterne i kommende resultatlønskontrakter formule-
res, så man selv har indflydelse på gennemførelsen. 
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Bestyrelsen tiltrådte det foreliggende forslag til udmøntning med den ændring, at 
bestyrelsen vurderede punkt B3 vedr. UVMs godkendelse af IB-forløb som gen-
nemført, da skolen ikke har haft indflydelse på den politiske proces. 
 
Bestyrelsen udtrykte deres anderkendelse for den store arbejdsindsats hos ledelse 
og medarbejdere. 

 
7. Evt. 

 
Birthe Friis orienterede om, at Rektorforsamlingen på deres seneste møde drøftede 
ministeriets Gymnasietjek og havde kommentarer i forhold til punkterne om mate-
matik B og AT.  
 
Erling Petersson oplyste, at skolen i dette skoleår med diverse renoveringsprojekter 
afholder nogle milepælearrangementer for eleverne, som er med til at styrke trivslen 
på skolen. 
 
Flemming Just oplyste, at bestyrelsen er blevet opfordret til at indstille sig som 
Årets offentlige bestyrelse 2014. Fristen er 15. september. 
 
Flemming Just og Erling Petersson udarbejder et udkast til indstilling og rundsender 
det til bestyrelsen. 
 
Skolens nye studieretningsfolder blev omdelt. 
 
 
Næste møde er mandag den 10. november 2014 kl. 16.15. 
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