Temabestyrelsesmøde
Fredag den 22. juni 2018 kl. 12.30 - ca.14.00 på Grenaa Gymnasium

Referat
A: Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer v. Christina Busk
1: Godkendelse af referat (vedlagt).
Dette skete.
2: Ændring af vedtægtens ”Djurslands Erhvervsråd” samt
”aldersgrænsen” (vedlagt).
Der var enighed om at aldersgrænsen på 70 år var forældet og
derfor skulle fjernes. UVM vil ikke blande sig – det er spurgt.
Navnet ”Djurslands Erhvervsråd” erstattes af ”Business Djursland”
3: Valg af supplerende medlem.
Finn Pedersen og Trine Lumbye (Uddannelsesleder på VIA) vælges
som supplerende medlemmer.
4: Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Christina Busk som formand og
Finn Pedersen som næstformand.
5: Reglerne for bestyrelsesarbejdet.
Christina Busk redegjorde for at bestyrelsen er ”et lukket rum” med
fortrolighed og med øverste ansvar for skolen.
Der var enighed om at der skal ske en forventningsafstemning, at de enkelte
medlemmers kompetencer skal bringes i spil, at eleverne skal inddrages mest
muligt og at økonomi, selv om det er vigtigt, ikke skal fylde det hele.
B: Kort om ”næste skoleår” v. Helene Bendorff Kristensen
Der skal afrapporteres til bestyrelsen og der skal laves en ny
handleplan. Den må, af tidsmæssige årsager, laves ud fra den gamle
strategiplan. Der vil fortsat være en 2% spareøvelse og det bliver ikke sjovt.
IB skal evalueres og det er et stort arbejde. Der skal etableres en tættere dialog
med faggrupperne og der vil blive implementeret nye arbejdsformer. Reformen
”kører” og den implementeres. ”Digital dannelse” vil således blive et fokuspunkt.
Der var enighed om at den stress som eleverne oplever skal tages i betragtning
når skoleåret planlægges.

C: Plan for strategiarbejdet 2018-22 v. Christina Busk
Eleverne bør inddrages mere end i 2014 og bestyrelsen må på
næste møde finde ud af hvorledes de ansatte inddrages og kommer til at føle
ejerskab for strategiplanen 2018-22.
D: Beslutning om evt. augustmøde med dagsordenen ”bygge og
baggrund??” v. Christina Busk
Det blev besluttet at det evt kunne ske den 28 aug. Ledelse skulle i
så fald indkalde.
E: Tilrettelæggelse af møderækken 2017-18.
Forslag:
Næste års mødeplan: Tirsdag 21/8 2018 kl. 17.00 (værelsessituationen/evt.
byggeri). Evt. ekstraordinært møde.
Tirsdag 4/9 2018 kl. 17.00. Udvidet møde. Til
drøftelse af strategi
Tirsdag 11/12 2018 kl. 17.00
Tirsdag 5/2 2019 kl. 17.00
Tirsdag 19/3 2019 kl. 17.00
Fredag 3/5 2019 kl 12.30 (temamøde)
Planen blev vedtaget

Nedenstående del af mødet er åbent for alle interesserede.
Tema: Digital dannelse - en vej til mindre frafald?
14.00

”Digital dannelse” – Hvilke udfordringer står samfund, skole og elever
overfor?
Ved professor Jeppe Bundsgaard
Det blev et særdeles spændende indlæg som ikke refereres her.

15.00

Kaffe mv

15.30

Diskussionen og tiltagene omkring den digitale dannelse og koblingen til
alle de andre dannelser på Grenaa Gymnasium.
Spørgsmål, refleksion og debat

Tiderne kan ændres under mødet, men der afsluttes senest kl. 17.00

