REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 22
ONSDAG DEN 28. MARTS 2012 KL.19.15

Til stede: Claus Høeg Madsen, Karen Riis Kjølbye, Michael C. Jørgensen, Mogens Vad, Jan Sørensen,
Louise Stampe Berggren, Vibeke Tromholt, Daniel Fleischer-Michaelsen, Frederik Kehler og Pia Nyring.
Særligt indbudt: Claus Campeotto, uddannelsesleder
Referent: Birgitte Hansen

Ad.1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2011
Referat godkendt.

Ad. 3 Meddelelser fra ledelsen
Vi har fået rigtig mange ansøgninger til nye lærerstillinger, og ansættelsessamtalerne vil finde sted i uge 16.
Vi har fået kr.1.055.000,- tilbage fra UVM på vores forsikringssag efter vores selvrisiko på 1% er modregnet.
Tranegårdskolen vil gerne indgå et formaliseret samarbejde med os indenfor især fremmedsprog og de
naturvidenskabelige fag - et samarbejde som både vi og Tranegårdskolen vil have gavn af (se endvidere
pkt.7).

Ad. 4 Gennemgang af årsregnskab 2011
Jan Sørensen gennemgik årsregnskabet, der viste et årsresultat på kr. 5.141.407 og en egenkapital på kr.
10.362.859, samt revisionsprotokollatet. Bestyrelsen fandt dette tilfredsstillende. Årsrapporten blev
godkendt af bestyrelsen enstemmigt og blev sammen med revisionsprotokollatet underskrevet.
Jan Sørensen bemærkede, at der fremover skal være to personer til hæve penge på skolens konto, og at
denne praksis indføres her og nu. Claus Høeg Madsen bad om, at skolen skriftligt bekræfter dette over for
ham.
Jan Sørensen bemærkede endvidere, at der i årsopgørelsen arbejdes med to nye nøgletal:
gennemførelsesprocent og undervisningstid i forhold til årsværk. Her ligger vi godt. Bestyrelsen bad om på
næste møde at få oplyst nøgletallene fra nabogymnasierne Gl. Hellerup Gymnasium og Aurehøj
Gymnasium.
Herefter fulgte en diskussion af konsekvensen af det fleksible klasseloft på 28 elever, der træder i kraft pr. 1.
august 2012 for den nye 1.g årgang. Dette betyder 40 elever færre ved skolestart efter sommerferien, idet vi
fortsætter med 10 klasser. Jan Sørensen bemærkede, at man skal op over 9 klasser for, at regnskabet
balancerer. Elevtallet er status quo de kommende år, og vi skal helt hen i 2020, før vi vil kunne mærke en
ændring i elevtallet i kommunen.

På et spørgsmål fra bestyrelsen vedr. afskrivning af skolens bygninger, svarede Jan Sørensen at bygninger
bogføres til kostpris og afskrives over 50 år - og at momsen trækkes fra.

Ad. 5 Budgetopfølgning tom. februar 2012
Jan Sørensen gennemgik budgetopfølgningen og fastslog, at økonomien ser rigtig fornuftig ud. Han
bemærkede endvidere, at der i estimatet er taget højde for 3 ekstra klasser.

Ad. 6 Byggerier og renovering: IT og kunstgræsplæne
Færdiggørelsen af port og portal har trukket i langdrag, men er lovet færdig efter påske. Budgettet til
byggeriet har været overholdt, og Pia Nyring udtrykte stor ros til arkitekt Mette Prip Bonné, der har haft
fuldstændig styr på tingene, trods et noget kaotisk samarbejde med entreprenørfirmaet NH Hansen.
Claus Campeotto redegjorde for IT-situationen på skolen. Trods opsætning af ekstra access points, er der
desværre stadig for meget ”støj på linjen”, og nye undersøgelser har vist, at der ikke er kapacitet nok. Vi er
derfor blevet anbefalet at udskifte hele systemet og investere i et system fra MERU Networks/ITEO, der er
gearet til uddannelsesinstitutioner.
Bestyrelsen gav udtryk for, at skolen ikke har noget valg, da IT på en skole skal fungere, og godkendte en
udskiftning af hele systemet til et beløb af kr. 400.000,-.
Da skolens fodboldbane, trods gentagne omlægninger, aldrig har været i en sådan stand, at den kan bruges
hele udesæsonen, og da flere og flere elever efterhånden kommer til skade pga. ujævnheder, har skolen
undersøgt mulighederne for at anlægge en kunstgræsplæne i stedet. Det er et stort elevønske, da mange
elever gerne vil kunne benytte sig af faciliteterne - også efter skoletid. Da der vil være tale om ”fase 4 græs”,
vil banen være garanteret en holdbarhed på 12 år. Om vedligeholdelsen vil Gentofte Stadion måske give
råd. En udskiftning vil beløbe sig til mellem kr. 800.000,- og kr. 1.000.000,-, men da der kan blive tale om at
leje banen ud efter skoletid, vil dette kunne give en mindre indtægt på sigt. Bestyrelsen godkendte
udskiftningen af den nuværende bane indenfor ovennævnte beløbsramme.

Ad. 7 Søgetal, studieretninger og antal klasser 2012/2013
Vi har igen i år fået et pænt søgetal, og opretter 10 nye 1.g klasser. Vi er dog gået en anelse tilbage i forhold
til sidste år, hvor vi havde en fremgang på 85 elever.
Vi kan se, at mht. elever fra de folkeskoler, der har indgået et tæt samarbejde med Ordrup Gymnasium, er vi
gået tilbage.
Det generelle søgemønster i år er lig det fra sidste år. Fordelingen af elever på de enkelte studieretninger
blev fremlagt, og det blev besluttet at oprette følgende klasser:
Studieretning 5 (International politik og økonomi): 3 klasser
Studieretning 6 (USA-linjen): 3 klasser
Studieretning 7 (Medie- og kommunikationslinjen): 2 klasser
Studieretning 1 (Naturvidenskabslinjen): 1 klasse
Studieretning 3 og 4 (Biologi- og idrætslinjen/Idræts- og samfundsfagslinjen): 1 klasse
Bestyrelsen undrede sig over, at der ikke er flere elever, der søger naturvidenskabslinjen, og det blev
diskuteret at indgå et formaliseret samarbejde med vores naboskole, Tranegårdskolen, for at blive klogere
på de naturvidenskabelige fag i folkeskolen, ligesom en mere målrettet markedsføring for at tiltrække elever
til naturvidenskabslinjen blev vendt.

Ad. 8 Eventuelt
De trafikale forhold omkring både Øregård og Tranegårdskolen er særdeles problematiske pga. kommunens
mange udgravninger, og det blev besluttet, at vi sammen med Tranegårdskolen sender et brev til
Borgmester Hans Toft.
Elevernes årlige skiture blev diskuteret – herunder reklamering på skolen, sikkerhed på turen og opsyn på
selve destinationen. Bestyrelsen fastslog, at det er og bliver et elevarrangement, som skolen ikke kan påtage
sig noget ansvar for. Af den grund skal skolen heller ikke sende lærere med. Bestyrelsen bad om, at skolen
informerer forældrene om, at skolen ikke har ansvar for skiturene.

Næste Bestyrelsesmøde: Onsdag den 30. maj 2012 kl.17.00.
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