
                               

 
 

Bestyrelsesmøde d. 28. september 2020 kl. 17-19:30 på BG  
 

Mødet foregår i studieområdet på 1. sal. Der serveres aftensmad kl. 19.00, mens drøftelserne fortsætter.  

Dagsorden 
 
Velkommen til Karina Degryr Thomsen skoleleder og Noah 2.x ny elevrepræsentant i bestyrelsen 
 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsordenen.  
CK medbringer referat til underskrift. 
 

 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2020-06-17 
 

2. Præsentation af nye og gamle bestyrelsesmedlemmer.  
- Karina Degryr Thomsen, som er den nye skoleleder på Egeskovskolen. Karina er udpeget af 

områdets skolechefer i forening.  
- Noah Emil Martinussen 2x, Biotek I BeScience, næstformand I elevrådet.  

Shannon er blevet formand og fortsætter i bestyrelsen, nu som stemmeberettiget. 
- Alle ”gamle” medlemmer bedes forberede et lille oplæg om sig selv og deres tilknytning til 

bestyrelsen, samt hvilke opgaver I har været særligt inde over, eller ser en særlig tilknytning til. 
 

3. Mødeform. Vedtægter og forretningsorden læses inden mødet. Drøftelse 
Vi (Niels og Dorte) vil gerne drøfte, hvordan vi skaber møder med god dialog, hvor hele bestyrelsen 
får drøftet vigtige strategiske områder for skolen. Dertil kommer, at vi gerne vil vide, om 
bestyrelsen er med på ideen om at vi spiser aftensmad sammen som en del af mødet – mødets 
sidste del. 

 Bilag punkt 3. Vedtægter 
 Bilag punkt 3. Forretningsorden 

 
4. Kapacitetsfastsættelse. Beslutning. 

Forslag om uændret kapacitet: 6 klasser (4 stx og 2 hf eller evt. fordelt anderledes).  
Under dette punkt orienterer Dorte om de foreløbige kapacitetsindmeldinger i vores område, samt 
om de fremadrettede drøftelser i det lokale fordelingsudvalg. 
 

5. Økonomi 
Budgetopfølgning 1. halvår 2020. Tanker om årets økonomi. 
 

 Bilag punkt 5. Budgetopfølgning 1. halvår 2020 
 

6. Nyt fra skolen herunder ledelsens tilbagemelding og handleplan på MTU – den videre proces,  
HF på BG – genansøgning, Eksamen 2020 vi har de faktuelle tal, men ikke socioøkonomisk 
reference endnu (CK). 
Nyt fra medarbejderrepræsentanter og elever. 
Orientering og drøftelse af forskellige projekter i nær fremtid: Kunstprojekt, solcelleprojekt, 
vandprojekt. Drøftelser på indledende plan. Der er rundsendt en mail om kunstprojektet. 
 

 Bilag punkt 6. Ledelsens tilbagemelding på MTU 2020 
 

7. Bestyrelsesformandens punkt 
 

8. Ny mødedato samt evt. 
 

Mvh Niels og Dorte 


