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Mødet blev holdt på Gladsaxevej 198, 2860 Søborg
torsdag den 13. august kl. 18.00 – 20.00
Ved mødet serveredes en let anretning.
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119.
Godkendelse af referat fra mødet den 21. maj 2015
Referatet blev godkendt.
120.
Status på elevtallet i Heltidsundervisningen og 10. Klasse
Jesper Væver Jensen orienterede om, at der i Heltidsundervisningen d.d. indskrevet 53 elever. P.g.a det lave elevtal, har vi desværre været nødsaget til at reducere antallet af lærerstillinger med tre. MED-udvalget er orienteret om kriterierne for udvælgelsen, og der har været
afholdt samtaler med de tre lærere.
På 10. Klasse er der d.d. indskrevet 226 elever, hvilket ligeledes er lavt. Det har betydet, at vi
har reduceret antallet af lærerstillinger med én, hvilket er foregået ved naturlig afgang.

J. nr. 18.01.00P35
Sag: 2015/07411 001

1

Jesper Væver Jensen er p.t. i dialog med forvaltningen om at oprette et tilbud til de såkaldte
’skyggeelever’. Elever, der er indskrevet på folkeskolerne, men ikke møder op til undervisningen.
Orienteringen blev taget til efterretning.
121.
10. Klasse fra skoleåret 2016/17
Efter bestyrelsens møde i maj med skolechef Michael Mariendal har der været afholdt et
møde i lærergruppen, hvor skolechefen også deltog. Efter dette møde har vi udarbejdet et
revideret forslag til, hvordan 10. Klasse kan organiseres fra næste skoleår.
Notatet blev drøftet, ledsaget af Jesper Væver Jensens vedlagte slides. Bestyrelsen havde
følgende bemærkninger:








Hvad er præmissen?
Tydeliggør målgruppen.
Uddyb prosaindledningen med cost-benefit, EVA-rapport og statistik fra UU-Nord.
Læg vægt på, at undersøgelser viser, at antallet af elever, der gennemfører en videregående uddannelse er højere for elever, der har gennemført 10. klasse.
Kan GXU gøres til regional-skole for et større område?
Tydeliggør 10. klasse-strukturen ved en tegnet model.
Kan de tre indgange benævnes mere attraktivt?

Bestyrelsens kommentarer og forslag indarbejdes, inden forslaget sendes til forvaltningen.
Punktet behandles igen på bestyrelsens kommende møde i september.

122.
Oprettelse af et særligt tilbud i Heltidsundervisningen (C-klassen)
Punktet blev udsat til næste møde.
123.
Ordet er frit
Punktet blev udsat til næste møde.
124.
Eventuelt
Punktet blev udsat til næste møde.

Mødet hævet kl. 20
Referat ved Jette Blondin
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