
NG GYMNASIUM

Referat af møde i Kolding Gymnasiums bestyrelse

Mødedato: 31. maj 2022 kl. 14.30-17.00

Deltagere: Jan Stentoft, formand (Videregående uddannelser)

Helle Laursen — næstformand (Erhvervslivet)

Merete Due Paarup (Kommunalbestyrelserne i Region Syd)

Anders Svendsen (Lokale grundskoler)

Jens Bloch (Kultur-, fritids- og musiklivet)

Kåre Ørum Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Jytte Thomassen (Medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

Karen Steensbeck (Elevrepræsentant)

Mansor Ahmadi (Elevrepræsentant uden stemmeret)

Sune Hother Petersen (Rektor) — Sekretær for bestyrelsen

Tom Gotthold Jensen (Vicerektor) — Mødereferent

Fraværende: Merete, Jens og Jytte.

KG Vibes

SP viste den lille videosnas fra Koldinghus og DOT-festen og gjorde rede for, hvad meningen er med KG
vibes, og hvad det er meningen, der skal ske på området fremover. Ligeledes laves ‘testamonials’ fra
nuværende og tidligere elever om livet på KG.

Godkendelse og underskrivelse af referat — Bilag i

Referatet blev underskrevet.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Bestyrelsens konstituering

- Jan Stentoft modtager genvalg som formand

- Helle Laursen modtager genvalg som næstformand

Bestyrelsen konstituerede sig med Helle Lauersen som næstformand og Jan Stentoft som formand.

Orientering om resultat af og handlingspian for MTU og APV 2022 (SP) — Bilag 2

SP orienterede, med KAN som supplerende. Der blev orienteret om SAMU’s fire fokuspunkter -

Medarbejdersamtaler, Samarbejde, TAP og Arbejdsforhold. Ligeledes orienteredes om køreplanen for
arbejdet med handlinger i relation til APV/MTU. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Kvalitetssystem — Selvevaluering 2021-2022 (SP) — Bilag 3

SP orienterede. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for et godt, velfungerende og

operationelt system.

Økonomiorientering (SP) — Bilag 4

SP orienterede sekunderet af KAN og TGJ. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Nyt fra elevrådet

Mansor orienterede om at elevrådet har tilmeldt sig ‘Dansk Returpantsystem’, så pant kan afhentes. Karen
gjorde opmærksom på en manglende evalueringskultur — det er taget op gennem elevrådet med ledelsen.

Tingene kører i PU. Sune takkede Karen for samarbejdet - held og lykke med eksamen.

Nyt fra medarbejderne

Vi er i eksamenssæson - det er i det mode, det kører i.

Nyt fra rektor

- Skolen er varslet udtagelse til tilsyn hos ministeriet pga. lav socioøkonomisk reference. Rektor
skal indgive en redegørelse til ministeriet, som derefter træffer afgørelse om eventuelt tilsyn.

- Orientering om udmøntning af lokalløn.

- Nyansættelser 2022-2023.

- Nyt brobygningskoncept.

Nyt fra formanden

Intet nyt under dette punkt.

Evt.

Intet under dette punkt.
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