GLADSAXE KOMMUNE

NOTAT

GXU

Referat fra bestyrelsesmøde 14. december 2015

Dato: 17. december 2015
Af: Jette Blondin

Mødet holdtes på Gladsaxevej 198, 2860 Søborg
mandag den 14. december kl. 17.00 – 20.00
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
kl. 17
kl. 17
afbud

Medarbejderrepræsentanter
Jørn Utzon
Bent Flemming Jensen

kl. 17
kl. 17

Byrådsrepræsentant - observatør
Trine Græse

afbud

Sekretærer
Jesper Væver Jensen
Henrik Thomsen
Mia Langner
Bodil Jacobsen
Tina H. Petersen
Jette Blondin

kl. 17
afbud
kl. 17
afbud
afbud
kl. 17

ej mødt
kl. 18
17-18.30

Elevrepræsentanter
Vakant
Vakant

135.
Godkendelse af referat fra mødet den 8. september 2015
Jørn Utzon spurgte, om høringssvar vedrørende hestehold var blevet sendt til Forvaltningen.
Jesper Væver Jensen bekræftede og beklagede, at Bestyrelsen ikke havde fået kopi. Høringssvaret vedlægges dette referat.
Jesper Væver Jensen orienterede om, at det var blevet besluttet, at der etableres fold og
stand ved Skovbrynet skole i 2020. Indtil da er der hestehold på Grønnegården.
136.
Økonomiopfølgning for november 2015 og budget 2016
Jesper Væver Jensen gennemgik økonomiopfølgningen for november.
GXUs samlede overskud forventes at blive på omkring 2 mio.kr. En del af overførslen skal
bruges på lærerlønninger på 10. Klasse for at undgå nedskæringer.
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De budgetterede midler til brændsel/drivmidler svarer ikke til de faktiske udgifter. I forbindelse med sammenlægningen var udmeldingen, at disse udgifter vil blive kompenseret fuldt ud.
Jesper Væver Jensen skal følge op på dette i Forvaltningen.
Jesper Væver Jensen orienterede om det omdelte 1. udkast til budget for 2016. Budgettet
indeholder endnu ikke overførsel fra 2015 og planlagte anskaffelser. Grundbudgettet er ca.
2. mio.kr. mindre end i 2015 p.g.a. det lave elevtal i 10. Klasse pr. 5. september 2015. Hvis vi
oplever lav tilstrømning til 10. Klasse vil reduktion af lærere i 10. Klasse ske ved naturlig afgang.
Får Heltidsundervisningens to-sprogsklasse flere elever, skal antallet af lærere forøges.
På næste bestyrelsesmøde vil Jesper Væver Jensen fremlægge det endelige budget til godkendelse.
Orienteringen blev taget til efterretning.
137.
Kvalitetsrapporten
Jesper Væver Jensen orienterede om, at 10. klasse ikke længere er en del af kvalitetsrapporten, hvilket Bestyrelsen fandt beklageligt.
Jesper Væver Jensen gennemgik en række punkter, hvor han kunne se, at GXU kan have
en rolle. Punkterne omhandlede: antal elever, der påbegynder og fastholder en ungdomsuddannelse; karaktergennemsnit i matematik/dansk; stigende antal elever, der påbegynder en
ungdomsuddannelse direkte efter 9. kl., men ikke fuldfører.
Bestyrelsen var enige i ovennævnte og at tallene i tabellerne ønskes uddybet. Derudover bør
kvalitetsrapporten fremadrettet indeholde tal om elevgennemførsel på ungdomsuddannelserne.
Det blev besluttet, at Jesper Væver Jensen og Torben Jørgensen udarbejder forslag til høringssvar, der sendes til Bestyrelsen inden endeligt svar sendes til Forvaltningen den 18.
december.
138.
Status på arbejdet med ny 10. Klasse fra næste skoleår
Jesper Væver Jensen gennemgik status for arbejdet (slides vedlagt). Processen har været
presset, da vi havde intro-dage for eventuelle kommende elever efter efterårsferien.
Hvert valgfag skal have målbeskrivelse. Der er målbeskrivelse på valgfag, der er en del af
Undervisningsministeriets valgfagspakke, men ikke på dem, vi selv har udarbejdet.
Grundfagene vil stadig være dansk, matematik og engelsk og tilvalgsfag vil stadig være fysik/kemi, tysk eller fransk.
Vi holder info-aften for eventuelt nye elever den 6. januar 2016.
Orientering blev taget til efterretning.
139.
Ordet er frit
Eva Krarup fortalte, at Gladsaxe Gymnasium holder orienteringsaften den 13. januar 2016.
Jesper Væver Jensen orienterede om, at vi har to kvindelige og en mandlig lærer, der skal
på barsel i løbet af det nye år. Et af barselsvikariaterne skal dækkes af en af de afskedigede
lærere fra Heltidsundervisningen. Vi har desværre en lærer, der er langtidssygemeldt, men
regner med at starte så småt i det nye år.
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Vi har p.t. to pædagoger fra Klub Gladsaxe, der arbejder 20 timer/ugen på GXU.
Elevtal p.t.: Heltidsundervisningen: 60. 10. Klasse: 240. Fritid: 711 (også enkeltdage/weekends).
Jesper Væver Jensen orienterede om status for synlig læring på GXU (slides vedlagt).
Orienteringen blev taget til efterretning.
140.
Eventuelt
Intet til dette punkt.
Næste møde holdes mandag den 25. januar 2016 kl. 17 – 20.

Mødet hævet kl. 20
Referat ved Jette Blondin
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