
 
 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 23 

ONSDAG DEN 30. MAJ 2012 KL. 8.00-9.00 

 

 
Til stede: Claus Høeg Madsen, Mogens Vad, Karen Riis Kjølbye, Michael C. Jørgensen, Jan Sørensen, 
Louise Stampe Berggren, Daniel Fleischer-Michaelsen, og Pia Nyring. 
 
Afbud: Frederik Kehler og Vibeke Tromholt 
 
Referent: Birgitte Hansen 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 
Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 28. marts 2012 

Referat godkendt. 
 
Ad.3. Meddelelser fra ledelsen 

Pia Nyring fortalte, at det samarbejde, vi har fået etableret med RDFZ XISHAN SCHOOL i Kina, fungerer 
godt, og vi havde et meget vellykket besøg tidligere på måneden. Vi forventer os meget af samarbejdet, og 
der er yderligere blevet åbnet op for en udvidelse af samarbejdet til også at omfatte Indien, idet RDFZ 
XISHAN SCHOOL allerede har et igangværende samarbejde med en skole i Mumbai. 
Bestyrelsen efterlyste mere markedsføring omkring Kina-samarbejdet, og det vil vi iværksætte. 
 
Øregård har indgået samarbejde med Eksperimentariet omkring bl.a. miljøspørgsmål, og to af skolens 1.g-
elever er blevet udvalgt til at deltage i Klimatopmødet i Rio, hvor de udover at præsentere deres 
medieproduktion om vand, også skal deltage i møder og debatfora. 
 
IT- situationen på skolen er markant forbedret, og det lader til at internettet fungerer upåklageligt. Dog skal 
det for alvor stå sin prøve ved de skriftlige eksamener i samfundsfag, hvor netadgang er tilladt for de hold, 
der har valgt denne løsning. 
 
Etableringen af den nye kunststofgræsplæne påbegyndes umiddelbart efter translokationen, og banen vil stå 
klar efter sommerferien. 
 
Skolens politik for digital dannelse vil blive lagt ud på skolens hjemmeside, og skolen afholder kurser for alle 
1.g-klasser ved skoleårets start. 
 
Da der begynder 10 nye 1.g-klasser efter sommerferien, og vi sender 8 klasser ud, og da to ældre kolleger 
går på pension, har skolen ansat 13 nye lærere, der skal begynde til august. Vi glæder os til samarbejdet.  
 
Ad. 4  Budgetopfølgning tom. maj 2012 

Indledningsvis redegjorde Pia Nyring for, at betalingsproceduren for skolen nu er ændret, sådan som det 
blev efterlyst af revisionen. Fremover skal der således to personer til at godkende betalingerne, nemlig 
økonomichef Jan Sørensen og økonomisekretær Mette Ebert. 
 
Desuden blev låneomlægninger og køb af obligationer diskuteret, og bestyrelsen gav Pia Nyring og Jan 
Sørensen hjemmel til at tage den endelige beslutning ud fra de muligheder, der blev diskuteret. 
 
 



 
 
Jan Sørensen gennemgik budgetopfølgningen og fastslog, at økonomien ser rigtig fornuftig ud, og at skolen 
har et overskud i indeværende regnskabsår på kr. 3,2 mio. Pia Nyring redegjorde dernæst for de områder, 
der skal styrkes næste skoleår. Det drejer sig om elevfastholdelse, styrkelse af fraværspolitikken og 
etablering af en mentorordning i alle klasser. Desuden skal lektiecaféer og ”Åben skole” styrkes. En del af 
overskuddet vil blive anvendt til disse tiltag. 
 
Ad. 5 Ny teamstruktur 

Birgitte Hansen redegjorde for den nye teamstruktur (Studieretningsledelse), som iværksættes fra næste 
skoleår. Idéen med denne er grundlæggende at styrke elevfastholdelse gennem styrkelse af samarbejdet 
om den enkelte klasse med hensyn til trivsel, toning og internationalisering. Det nye i ordningen vil være en 
formalisering af vidensdelingen indenfor de enkelte studieretninger samt etablering af mentorordning i alle 
klasser. Hver klasse vil desuden få tildelt kr. 10.000 per år til studieretningsarbejdet samt 20 ekstra 
lærertimer per klasse, der kan bruges til f.eks. undervisning i fag, som klassen endnu ikke har (f.eks. 
erhvervsøkonomi, som IPØ linjerne først får i 3.g). 
 
Ad. 6 Benchmarking mellem Gl. Hellerup, Aurehøj og Øregård 

Jan Sørensen gennemgik benchmarkingen og kunne konstatere, at vi lå rigtig pænt på alle områder.  
 
Ad. 7 Eventuelt  

Michael C. Jørgensen frembragte et ønske fra flere elever om, at skolen skal sætte printere op til eksamen, 
så eleverne ikke fremover selv skal medbringe printere. Skolen er opmærksom på problemet, og arbejder på 
en løsning.  
 
Skolen har opsagt kontrakten med kantinen, og denne sendes i udbud, med ansøgningsfrist 15. juni 2012. 
Den nuværende kantine er velkommen til at søge igen. 
 
Pia Nyring ønskede alle en god sommer.  
 
Claus Høeg Madsen takkede for i år og ikke mindst for en fin præstation til Pia Nyring. 
 
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 26. september kl.17.00, hvor der serveres middag. 
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