Referat af bestyrelsesmøde N. Zahles Skole 8. november 2021

Pkt. nr. 1.
Overskrift: Protokol

Indstilling:
Det indstilles til Bestyrelsen
at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 29. september 2021.

Beslutning:
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Bilag:
Referat af bestyrelsesmødet 29/9 2021.

Pkt. nr. 2.
Overskrift: Gymnasieskolens tiltrædelse af overenskomst med BUPL

Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen
at bestyrelsen genbekræfter bestyrelsesbeslutning af 1/11 1993 om at Gymnasieskolen tiltræder overenskomst for pædagogisk personale ved frie grundskoler.

Beslutning:
Bestyrelsen genbekræftede ovennævnte beslutning af 1/11 1993 og formanden underskrev tilslutning til overenskomst for Gymnasieskolens pædagogiske personale.

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen besluttede 1/11 1993 at begge skoler skulle tiltræde overenskomst med BUPL. Det
har imidlertid kun været muligt fremfinde den formelle bekræftelse på denne beslutning for Seminarieskolens vedkommende.

Økonomiske konsekvenser:

Bilag:
Tilslutning til Overenskomst for Gymnasieskolens pædagogiske personale.

Pkt. nr. 3.
Overskrift: Vedtægter – Endelig godkendelse af vedtægter
Indstilling:
Det indstilles til Bestyrelsen
at Bestyrelsen for anden gang godkender forslag til vedtægtsændringer.

Beslutning:
Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt for anden gang, og vil hermed være gældende fra
den dag de bliver offentliggjort på skolens hjemmeside.
Sagsfremstilling:
På bestyrelsesmøde 8/9 2018 blev der nedsat et udvalg der skulle se på skolens vedtægter/forretningsorden.
Udvalgets arbejde er mundet ud i medsendte udkast til vedtægter som hele vedtægtsudvalget bakker op om.
Den i vedtægtsudkastet anførte ledelsesstruktur er i overensstemmelse den af den daglige ledelse
forslåede struktur.
Hovedparten af ændringerne skyldes tilpasning til vedtægtsbekendtgørelse om private grundskoler
af nr. 980 af 8/10 2012, bekendtgørelse nr. 1164 af 25/9 2018 om ændring af foranståendes §1
samt bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler nr. 1043 af 8/11 2012.
Følgende ændringer, der ikke skyldes lovkrav, er indarbejdet:
•Aldersbegrænsning på 70 år som genvalg/udpegning til bestyrelsen udgår.
•At økonomichefen er bestyrelsens sekretær udgår, og noteres i bestyrelsens forretningsorden.
•Antallet af bestyrelsesmøder pr. år øges fra mindst 2 til mindst 4 møder.
•Antallet af bestyrelsesmedlemmer der skal til for anmodning om afholdelse af bestyrelsesmøde
reduceres fra 5 til 3.
•Det er tilføjet, at lederen af gymnasiegrundskolen og økonomichefen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
•Det udgår, at hvert af elevrådene fra grundskolerne kan udpege en elev der kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører.
•Lederen af gymnasiegrundskolen deltager i lederrådet møder uden stemmeret, og der føres protokol over lederrådets beslutninger.
•At hver leder (rektor og skoleleder) afgiver indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere udgår.

De korrektioner bestyrelsen blev enige om den 10/6 2021 samt redaktionelle ændringer vedtaget
29/9 2021 er indarbejdet i medsendte vedtægter.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Bilag:
Vedtægter i endelig form – ver. 29092021.

Pkt. nr. 4.
Overskrift: Eventuelt
Mike A. Lippert og Henrik N. Thomsen kommer med forslag til bestyrelsens forretningsorden til
næste bestyrelsesmøde.
Kasper Esmann kommer med forslag til regler for, hvorledes forældre og medarbejdere vælges til
bestyrelsen.
Bestyrelsen udtrykte ønske om, at formandsskiftet, som er planlagt til marts 2023, bør komme på
dagsordenen til det førstkommende bestyrelsemøde.

