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Ledergruppen deltager i punkt 3 og 8.  

 

Afbud: Inge Gylling Sørensen 

Fraværende: Agnes Østergaard 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 7. december 2011 

Referat godkendt og underskrevet. 

Beslutningspunkter 

 

3. Handlingsplan for øget gennemførelse 2012(bilag 3a, 3b) 

Vibeke Nielsen gennemgik handlingsplanen. Dialog med uddannelsesansvarlige 

optages. Handlingsplanen godkendt og underskrevet af formanden. 

4. Studietur for bestyrelsen 9. – 11. september 2012 

Ledelsen udarbejder forslag til studietur til Sverige i perioden 9. – 11. september. 

Bestyrelsen ser frem til at kunne etablere praktikpladser i Sverige. 

Drøftelsespunkter  

5. Resultatlønskontrakt til direktøren for 2012 samt evaluering 2011 (bilag 

5 a, 5 b) 

Evaluering af resultatlønskontrakt for 2011 taget til efterretning. I 2012 er der 

ændret opgørelsesprincip. Nogle indsatsområder er 2-årige for at kunne følge sko-

lens strategi. God balance mellem målbare- og udviklingsorienterede områder. 

Fremover vil der være en fælles evaluering for hele bestyrelsen. Kontrakten for 

2012 godkendt. 

Orienteringspunkter 

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

Formanden orienterede om muligheden for at tegne en bestyrelsesansvarsforsik-

ring. Punktet optages på næste møde. 

Opmærksomhed på praktik indenfor det private marked.  

Susanne Krogsgaard orienterede om en fin placering som nr. 2 ved DM i Sosu. 

Der var en forskel på 10 points mellem nr. 1 og 2. Skal ses i forhold til samlet 

1700 points. Bestyrelsen opfordrer til, at skolen også deltager i 2013. 
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Der har været afviklet møde med Danske Bank om mellemfinansiering af byggeri-

erne. Banken er positiv i relation til skolens gode udvikling. 

Bestyrelsen inviteres til at deltage i bedømmelsesudvalget vedr. valg af projekt i 

Grenaa d.24. april i Randers (ER EFTERFØLGENDE ÆNDRET TIL D. 3. MAJ) 

 

7. Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg (bilag 7 a) 

Resultatet af Arbejdstilsynets tilsynsbesøg blev en rapport uden anmærkninger. 

Bestyrelsen udtaler positiv kritik. 

8. Orientering om Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) (bilag 8 a) 

Et godt redskab. Generelt er tilfredsheden steget i forhold til året før. Også i for-

hold til andre skoler ligger vi pænt. Dog fortsat plads til forbedringer. I Grenaa har 

der været utilfredshed med lokaler i Østergade fra Pau-elever. Grundforløbet i 

Randers har været tilfredsstillende. Ordinære uddannelser i Randers - Undervis-

ningen og underviserne har fået meget høje karakterer. Mange elever havde 

overvejet at stoppe under forløbet. På assistentuddannelsen sker evalueringen ef-

ter 8. uge af 1. skoleperiode. 

Der er tilfredshed med resultatet.  

Rapporten er fortrolig da den indeholder oplysninger om andre skoler. 

Afsluttende punkter 

9. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller 

referatet er omfattet af tavshedspligt   

Effektivt gennemført. Benchmarking er ikke offentlig idet den indeholder tal fra 

andre skoler. 

10. Eventuelt 

Else ønsker papir-version tilsendt vedr. dagsorden og bilag. Øvrige modtager kun 

elektronisk. 

Skolenet gøres tilgængeligt for bestyrelsen under møderne. 

Næste møde d. 27. marts 2012 forventes at vare til kl. 19.00. Der arrangeres fæl-

les spisning. 

 

Ref.  

Claus Engsted 

 

 

 

 

 

 


