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Referat af bestyrelsesmødet den 22. maj 2012 kl. 15.00 – 17.15.
Tilstede: John Christoffersen, Jan Bendix, Therese Nørgård-Pedersen, Mark, Malou, John Christoffersen,
Michael Langager Jensen, Knud Bjerregaard Hansen, Helle Toftgaard, Jens Elsig og Christian Donslund
Afbud: Michael Skjoldborg,
Dagsorden
Referat fra sidste møde den 27.3.12
- er udsendt
2) Siden sidst – herunder evt.
bemærkninger eller spørgsmål til rektors
månedsbreve til bestyrelsen
Bilag 2: Siden sidst
3) Opfølgning på punkter fra sidste
møde
4) Kina-studieturen med Globale
Gymnasier i april 2012 med deltagelse af
rektor og en lærer fra SSG
Bilag 4: JEL-notat om besøget i Kina i
Handan og Shanghai.

5) Skolens Berlin-studietur i april for
skolens lærere og dele af sekretærstaben
Bilag 5a: Program for studieturen
Bilag 5b: Evaluering af studieturen
6) Forslag til ændring af skolens
vedtægter
Bilag 6a: Forslag til nye vedtægter for
SSG pr. 1.8.12
Bilag 6b: Ny lov for ændring af skolens
vedtægter fra marts 2012

Referat
Referatet blev godkendt
Der var ingen bemærkninger til punktet

Punkterne er indeholdt i nærværende dagsordenen
Rektor orienterede om studieturen, herunder om særlige
oplevelser ved overværelse af undervisning på de kinesiske
skoler. Selektion og konkurrence i mange forskellige former
er et gennemgående og bevidst træk, som undervisningen
og skolesystemet er bygget op omkring.
Ved besøget indgik SSG en skolesamarbejdsaftale med
uddannelsesinstitution i Kina (Handan no. 1 High School).
Aftalen indebærer mulighed for gensidig udveksling af
elever, lærere og ledere samt almindelige skolebesøg for
klasser på studieture. I løbet af det næste halve år forventes
det, at der kommer en delegation fra Handan på besøg i
Danmark (Globale Gymnasier), og at delegationen også
besøger SSG.
Med skole i Shanghai (High School Affiliated to Fudan
University herunder Fudan International School) arbejdes
videre med planer om også at etablere en formel
skolepartnerskabsaftale.
Konkret er den første studietur med en klasse planlagt til
november 2012.
Rektor orienterede om personalestudieturen og de videre
perspektiver. Det var en meget fin tur med gode
evalueringer vedr. både det sociale og faglige indhold.

På baggrund af ny lov, jf. bestyrelsesmødet den 27.3.12,
besluttede bestyrelsen, at justere skolens vedtægter som det
fremgår af bilag 6a, dog med rettelser foretaget på mødet.
Desuden vedtog bestyrelsen forslaget til udpegning af nyt
medlem til bestyrelsen (bilag 6c).
Bestyrelsen besluttede således at udpege Michael E
Goodsite som nyt medlem af SSGs bestyrelse med virkning

Bilag 6c: Forslag til udpegning af nyt
medlem til bestyrelsen
7) Fornyelse af skolens strategiplan –
fortsat drøftelse

8) Nyt uddannelsestilbud på SSG: HGV
Bilag 8: Udkast til HGV-uddannelsesplan

9) Den ubrugte del af tidligere
erhvervsskolebygning

Bilag 9: Mail til ministeriet om
vedligeholdelsesbehov på bygningen

10) Status vedr. skolens økonomi

11) Meddelelser fra formand og rektor

12) Evt.

fra 1.8.12.
Rektor orienterede kort om den videre drøftelse på skolen af
processen for fornyelse af skolens strategiplan. Punktet har
været på dagsorden på møde i Pæd. Råd (alle lærere). På
dette møde blev det foreslået, at der afholdes en halv
”pædagogisk dag” med personalet vedr. skolens kommende
strategiplan. Rektor og formand arbejder videre med forslag
til procesforløb.
Rektor og vicerektor orienterede om skolens nye tilbud om
HGV = HG for voksne.
Bestyrelsen bakkede op om det nye initiativ og foreslog, at
tilbuddet promoveres i kommunen, hos jobcentret og i
offentligheden.
Rektor orienterede om mulighederne for den del af den
tidligere erhvervsskolebygning, der ikke benyttes af SSG.
Herunder vedligeholdelse samt evt. salg (bilag 9).
Bygningen kan ikke bruges som kostskole, og der er ikke
umiddelbart planer om anden anvendelse for SSG af den
ubrugte del af erhvervsskolebygningen.
Rektor og formand arbejder videre med mulighederne for
bygningen – vedligeholdelse, salg, overtagelse.
Orientering om opfølgning på tilskudssagerne, dvs. bl.a.
vedr. udkantstilskud i årene 2010 og 2011.
SSG har fået svar på henvendelsen til UVM vedr. opnåelse af
udkantstilskud til erhvervsskoledelen. SSG opnår ikke tilskud.
Derudover orienterede Rektor om skolens økonomi for 1.
kvartal 2012. Skolen følger budgetforventningen.
Rektor orienterede om den mulige nye rygelov (med virkning
fra 15.8.12) og hvilke konsekvenser dette evt. får for SSG
både på skolen og kostskolen. Det er rektors vurdering, at
rygeloven, hvis den vedtages, har den konsekvens, at
rygning ikke må finde sted på skolens og kostskolens
område.
Vedr. nyansættelser: Der er blevet fastansat to
matematiklærere i forbindelse med skolestart.
Næste møde: 19/9-12 klokken 15.00. Der vil blive udsendt en
mødeplan for det kommende skoleår.

Jens Elsig, rektor
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