GLADSAXE KOMMUNE

NOTAT

GXU

Referat fra bestyrelsesmøde den 25.
januar 2016

Dato: 29. januar 2016
Af: Jesper Væver Jensen

Mødet blev holdt på Gladsaxevej 198, 2860 Søborg
mandag den 25. januar kl. 17.00 – 19.00
i lokale 1.77 (til højre for hovedindgangen).

Deltagere:
Forældrevalgte
Torben Jørgensen
Nina Amanda Hjort Jensen
Bettina Koch
Charlotte Juhl
Peter Boye
Fra organisationer med interesse
i GXU
Per Buron
Eva Krarup
Troels Niiendam
Vakant

kl. 17
kl. 17
afbud
afbud
afbud

Medarbejderrepræsentanter
Jørn Utzon
Bent Flemming Jensen

kl. 17
kl. 17

Byrådsrepræsentant - observatør
Trine Græse

afbud

Sekretærer
Jesper Væver Jensen
Bodil Jacobsen

kl. 17
kl. 17

ej mødt
afbud
afbud

Elevrepræsentanter
Vakant
Vakant

141.
Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2015
Referatet blev godkendt.
142.
Budget 2016
Budgettet for 2016 blev gennemgået. Budgettet hænger sammen for 2016, men det er nødvendigt at holde skarpt øje med elevtallet i 10. Klasse for skoleåret 2016/17, da det kan få
indflydelse på, om strategien med at tilpasse udgifterne til lærerløn igennem naturlig afgang
kan holde.
Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, udsættes godkendelsen af budgettet til næste
møde.
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143.
Høring vedr. Ung i Gladsaxe
Høringsmaterialet blev gennemgået og debatteret med henblik på, at formanden efterfølgende udarbejder et høringssvar. Forslaget til høringssvar udsendes sammen med referatet til
bestyrelsens medlemmer til kommentering og godkendelse.
Kommentarer til høringssvaret sendes til Jette Blondin senest den 3. februar kl 12, da fristen
for indsendelse af høringssvaret er den 4. februar.
144.
Ordet er frit
Gensidig orientering.
Der blev orienteret om personalesituationen. Der er en lærer, som har sagt sin stilling op og
to, som skal på barsel. Derfor har vi et opslag ude.
Der blev orienteret om, at der har været afholdt personalemøde om synlig læring, og at alle
lærere og pædagoger nu har været igennem grundkurset på GPV.
145.
Eventuelt

Mødet blev hævet kl. 19
Referat ved Jesper Væver Jensen
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