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Referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2021
Afbud fra Mads Waneck
Mads Kamp deltog virtuelt

Christina Tønder Aaskov er ny elevrepræsentant i bestyrelsen

1. Meddelelser fra skolen herunder skolens indsatsområder for skoleåret og
budgetopfølgning











Implementering af ny organisation
Fokus på post-corona trivsel – mange nye initiativer for at fremme trivslen
Øget samarbejde med Egedal kommune. Blandt andet stor opbakning til
Naturvidenskabsfestival og samarbejde om HF-projekt-praktik
Medlemskab af We-Grow – finansiel dannelse for unge
Nyt fra bygningen: Lokalerokade og udbud istandsættelse af Torvet
Der er pt. 22 flere elever end budgetteret
1g: 254 elever
2g: 234 elever
3g: 211 elever
1hf: 86 elever
2hf: 80 elever
I alt 865 elever
Camilla Rye præsenterede årets indsatsområder. Det har pga. Corona været nødvendigt
at forlænge arbejdet med 6 af forrige skoleårs indsatsområder. Der er to nye
arbejdsområder. 1) Fokus elevernes valgkompetence og karrierelæring 2) Post-Corona
trivselsindsats.
Vibeke Tellefsen gennemgik hvilke ekstraordinære tilskud som skolen har modtaget pga.
Corona samt anvendelse af disse.

2. Proces for udvikling af kommende strategi

Camilla Rye fremlagde et forslag til procesplan for det kommende arbejde med skolens
strategi. Det ønskes at også skolens mission og vision indgår i arbejdet samt at den færdige
strategi har et længere tidsspænd end den nuværende. Det blev aftalt, at der skal være en
bred interessent inddragelse. Både elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelsen indgår i
processen og blive være repræsenteret i den styregruppe som nedsættes.
Der hyres en ekstern proces facilitator.
Processen for inddragelse kunne se således ud:




Første inddragelsesrunde: Hovedfokus mission og vision
Inddragelse af bestyrelsen på bestyrelsesseminariet
Inddragelse af medarbejdere på Bautahøj

1

Document key: 1f3144e7-5dab-29dd-6701-6fc8c1a55d05














Inddragelse af elever i januar 1. modul pr. klasse – derefter sortering og
interessevaretagelse via elevrådet.
Nedsættelse af styregruppe med 2 repræsentanter fra hver gruppe
Styregruppen skal bestå af bestyrelsesmedlemmer, elever, medarbejdere og ledelse
På baggrund af inddragelsesprocesserne formuleres forslag til mission og vision
Bestyrelsens godkendelse af mission og vision (marts)
Anden inddragelsesrunde: Fokus på strategiske fokuspunkter
Inddragelse af medarbejdere på personaledag
Inddragelse af elever på elevrådsdag
Styregruppen udarbejder forslag til samlet strategi
Bestyrelsens godkendelse af den samlede strategi (maj)
Fremadrettet – strategien føres ud i livet via årlige indsatsområder
Den færdige proces vil afhænge af hvem som hyres som facilitator

3. Revision af studie-og ordensregler
Bestyrelsen gennemgik studie- og ordensreglerne og der var enkelte
rettelser/tilføjelser. De tilrettede regler sendes ud til bestyrelsen i separat mail og
sættes på hjemmesiden når referatet er underskrevet.
4. Politik for god adfærd
Bestyrelsen gennemgik politikken for henholdsvis elever og personale og der var enkelte
rettelser/tilføjelser. Den tilrettede politik sendes ud til bestyrelsen i separat mail og
publiceres når referatet er underskrevet.
5. Kommende ferieplan for elever
Ferieplan for 2022-2023
Første skoledag 10. august 2022
Efterårsferie 17. oktober 2022 – 21. oktober 2022
Juleferie 22. december 2022 – 4. januar 2023
Vinterferie 13. februar 2023 - 17. februar 2023
Påskeferie 3. april 2023 - 10. april 2023
Store Bededag 5. maj 2023
Kristi Himmelfart 18. maj 2023 - 19. maj 2023
Pinse 29. maj 2023
Sommerferie, start 26. juni 2023
I alt 199 skoledage.
Ferieplanen blev godkendt uden bemærkninger
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6. Vedtagelse af udbud for STX og HF for skoleåret 2022/23

Naturvidenskabelige studieretninger
Matematik A, Fysik B & Kemi B
Matematik A, Geovidenskab A & Kemi B
Matematik A, Bioteknologi A & Fysik B
Biologi A & Kemi B
Samfundsvidenskabelige studieretninger
Samfundsfag A & Matematik A
Samfundsfag A & Engelsk A
Samfundsfag A & Engelsk A. (INTERNATIONAL KLASSE)
Sproglige studieretninger
(Her diskuteres forsat med sproglærerne omkring udbuddet)
Forslag til nyt udbud
Engelsk A, Spansk begyndersprog A & latin begyndersprog C
Engelsk A, Fransk begyndersprog A & latin begyndersprog C
Engelsk A, Fransk forsætter sprog A & latin begyndersprog C
Engelsk A, tysk forsætter sprog A & latin begyndersprog C
Hidtidige sproglige studieretninger
Engelsk A, Spansk begyndersprog A & Fransk fortsættersprog B
Engelsk A, Spansk begyndersprog A & Tysk fortsættersprog B
Kunstneriske studieretninger
Musik A & Engelsk A
Musik A & Matematik
HF
BUSINESS & IVÆRKSÆTTERI
Samfundsfag B & Erhvervsøkonomi C.
SUNDHED OG NATUR
Samfundsfag B & Biologi B.
LÆRING & PÆDAGOGIK
Samfundsfag B & Psykologi C
SAMFUND OG IDRÆT
Samfundsfag B og Idræt B
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7. Fastsættelse af kapacitet for skoleåret 2022/23 (bilag 5)

Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at skolen for skoleåret 2022-2023 udbyder
270 STX-pladser samt 90 HF-pladser. Svarende til 9 stx-klasser a 30 elever samt 3 hf-klasser a 30 elever.
Bestyrelsen godkendte indstillingen.

8. Vedtagelse af opfølgningsplan for kvalitetssystem
Ida Friis gennemgik opfølgningsplanen.
Planen præciserer ændringsbehov, tiltag og nye mål. Planen indeholder tidsplan og
ansvarshavende for de enkelte aktiviteter, så den kan fungere som et praktisk redskab for
elever, medarbejdere og ledelse og skabe overblik også for vores eksterne interessenter. De
seneste tre års opfølgningsplaner vil kunne ses på vores hjemmeside.
9. Evt.
Opfølgning på forældrehenvendelse vedrørende studietur i 3g.
Camilla Rye orienterede om artikel i Gymnasieskolen, om undersøgelse af bestyrelsesarbejde i
gymnasieskolen.

Gymnasievej 1, 3660 Stenløse

Tlf. 4718 3300

www.egedalgym.dk

post@egegym.dk
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