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Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Birthe Friis Mortensen, Ka-
sper Kjærsgaard, Birgit Bindzus, Cecilie Frühstück Rasmussen, Christian Scherning Sand-
bæk, Erling Petersson 
 
Afbud fra: Søren Poulsen 
 
Flemming Just bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen Birthe Friis Morten-
sen og Kasper Kjærsgaard. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Orientering om skolens renoveringsprojekter 
Renoveringsprojekterne vil præge skolen frem til næste forår. Revideret køreplan 
blev omdelt på mødet. 
Facaderenovering, pcb-renovering og renovering af naturvidenskabslokalerne kører 
parallelt. 
Facaderenoveringen er i gang og kører planmæssigt. Der renoveres 2 lokaler af 
gangen. 
Pcb-renoveringen kører udvendigt, samtidig med facaderenoveringen. Kantineom-
rådet klares i sommerferien. 
Renovering af naturvidenskabslokalerne foregår i sommerferien. 
 
Der er syn- og skøns sag den 17. juni 2014 vedrørende sportshallen, hvor der er 
problemer med pladerne på væggene. 
 
EP orienterede om udendørs udviklingsprojekt for området. Fra UC-Syd til EG er 
der planer om en grøn kile, hvor det handler om bevægelse. 
 

3: Status på etableringen af IB uddannelse på EG. Se vedhæftede fil med rege-
ringens re-formudspil til en erhvervsstrategi (side 23) og se TV2Syds indslag 
via følgende link http://www.tvsyd.dk/arkiv/2014/4/10?video_id=63112&au-
toplay=1  

 Vi har endnu ikke ministeriets godkendelse. 
 Samarbejdet med den internationale skole i Esbjerg er godt i gang. 

Det samme er processen med certificering fra den internationale organisation, IBO. 
De første lærere har været på uddannelse i udlandet, og vi har fået et beløb fra Se-
minariefonden til uddannelse. 
Den 2. juni er der møde om IB-uddannelsen med politikkere og erhvervsfolk. 
Konsulenten, som skal bistå med certificeringsprocessen, kommer på besøg på 
skolen i september, og herefter skal papirerne til verificeringsbesøget gøres klar.  
Der har i øvrigt været stor interesse blandt lærerne for at undervise på IB. 
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4. Opdatering på skolens arbejde med visionspapir 
EP orienterede om arbejdet med visionspapir. PR, elevrådet, administrationen og 
ledelsesgruppen er kommet med input til vision 2020. De forskellige bidrag er blevet 
debatteret i Skoleudviklingsudvalget og Flemming er blevet orienteret. Sune Peder-
sen og EP sammenskriver bidragene og det drøftes på bestyrelsesseminaret i au-
gust/september. 
 

5. Implementeringen af OK13 – år 2 på EG 
EP orienterede om udmøntning af OK13 år 2. 

 
6. Indstilling til bestyrelsen om udbud af nyt studieretningsfag (erhvervsøko-

nomi) og 2 nye valgfag (kinesiske områdestudier på c-niveau og retorik på c-
niveau) 
Bestyrelsen godkendte både nyt udbud af studieretningsfag og valgfag. 
 
 

7. Evt., herunder spisning og fastlæggelse af nye mødedatoer 
Flemming Just takker for det gode samarbejde med Cecilie og Christian, der begge 
stopper som elevrepræsentanter i bestyrelsen. 
 
Der er 8 nyansættelser til august. 
 
Skolen skal 31. maj indberette måltal og politikker vedrørende ligestilling, bl.a. for-
holdet af mænd og kvinder i bestyrelsen. Bestyrelsen har til det sidste valg ikke ta-
get stilling til ligestillingsspørgsmålet. Til næste bestyrelsesvalg vil bestyrelsen have 
en målsætning om 60/40 % fordeling. 
 
Skolen sender doodle med forslag til datoer for bestyrelsesseminar. 
Derudover er der fastsat møde den 10. november 2014, kl. 16.15 
 
 
 

Mødet blev hævet kl. 19.00 
 
Referent: Birgit J. Bindzus 
 


