
 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 10/6 2010 

 

Til stede: Kit Kielstrup, Anette Leonhard, Annemette Saugbjerg, Jens Christian 

Forman, Keld Norup, Erik Knudsen, Hüseyin Yücel. 

Desuden deltog Hans Erik Duschek-Hansen og Jørgen Lassen 

 

Afbud: Mette Bomberg 
 

 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 18. marts 2010 

Godkendt! 

 

2. Konstituering 

Bestyrelsens sammensætning - bilag 2 

Nye medlemmer er:  

Hans Henrik Algreen-Ussing, erhvervsmæssigt medlem 

Anne Schultz Tiedemann, elevrepræsentant 

Annemette Saugbjerg, lærernes repræsentant 

Lise Olsen og Hüseyin Yücel går ud af bestyrelsen 

 

3. Budgettilpasninger efter bygningsoverdragelsen – status  

a. Budget - bilag 3a 

Korrektion pga. ændringer ved lån, ekstra elevtilskud, søgt om fritagelse for 

ejendomsskat, en klasse mere, mere præcist budget for de lærere vi ansætter, 

ekstra bevilling til bøger, nye e-tavler, vedligeholdelse af lokaler i forbindelse 

med flere elever. 

Ingen bemærkninger. 

b. Legatmidler fra skabsudlejning og renteindtægter - bilag 3b 

Der er ikke mange penge tilbage. DH vil gerne have flere midler at uddele 

legaterne fra. 

Vedtaget. 

c. Status vedr. bygningsvedligeholdelse - bilag 3c 

i. Tilstandsrapport fra Bastholm sammenholdes med UBST-rapporten, 

ligger til grund for budget for fremtidig vedligehold. 

ii. Energimærkning, vinduer, udskiftning til elektroniske tavler på hele 

skolen.  

DH: Der undersøges om der kan påsættes nogle profiler udefra som 

løser vores problemer med kuldebroer, det vil være meget billigere, 

end at skifte hele vinduespartiet, men det er ikke færdigundersøgt. 

Spørgsmål Hüseyin Yücel: Hvis vinduerne skal skiftes helt, hvornår 

er det så færdigt? 

DH: Det forventes at være færdigt før jul! 

Ingen bemærkninger. 



4. Tilbud om kinesisk som valgfag på Rødkilde – beslutning / bilag 4 

Hüseyin Yücel: God ide, globaliseret verden, PR godt for Rødkilde. 

Hvis det ikke er en god idé, så vil jeg råde jer til hurtigt at lukke det ned. 

Erik Knudsen: Svært at sige, at det er en dårlig ide, men på den anden side, 

hvis sprogfagene ikke har det godt, bør vi vel have en snak om hvorfor det 

går så dårligt for sprogfagene. 

Jens Forman: God idé, en af katastroferne i gymnasiereformen at fokus på 

sprog er fjernet, Rosborg laver en studieretning med tre moderne sprog. 

DH: Mange vil have tysk, bare ikke på A-niveau. 

Annette Leonhard: Perspektiv på læring, som varer hele livet, og derfor giver 

det mening at møde noget nyt i gymnasiet. 

Ledelsen arbejder videre med forslaget. 

 

5. Rødkilde i Vejles uddannelsesbillede - diskussion/oplæg v. Erik Knudsen - bilag 5 

Campus Vejle strategi 

Uddannelse til alle 

– Fokus på den innovative kommune 

– Studiemiljø 

– Campus Vejle 

Konkurrencesituationen generelt og i Vejle mellem erhvervsskolerne og 

STX, kræver klar og seriøs profil fra uddannelserne, så de unge mennesker 

ved hvad de vælger imellem.  

Bestyrelsen ønsker at arbejde for et forøget samarbejde mellem de lokale 

STX-skoler, også på det faglige/pædagogiske område. 

  

6. Strategi – endelig godkendelse - bilag 6 

Bemærkninger: Erik: Fjordgymnasiet, en god vinkel. 

Godkendt. 

 

7. Administrative fællesskaber – status 

Jørgen Lassen: Vi er gået ind i samarbejde med gymnasier i Syddanmark omkring 

økonomi, indkøb, bygninger og elevadministration. På et relativt lavt niveau. 

Ønsker at bidrage og deltage i erfaringsudveksling. 

Ingen bemærkninger. 

 

8. Kommende skoleår – orientering  

a. Ansøgninger 2010 

i. 20 % frem 

b. Forventede antal klasser 

DH: Vi starter 10 klasser 

Erik Knudsen:  

Være opmærksomme på elevtallet i klasserne 

Status på Rosborgs udbygning, de udvider 

c. Ansættelsessituationen 

DH: Vi ansætter, og det gør vi stadig, vi har modtaget mange 

ansøgninger, mangler pt. I spansk, psyk, dansk 

d. Papirløs klasse – forsøg 



Jørgen Lassen: samarbejde mellem Niels Brock, Århus 

Statsgymnasium, Systime, undervisningsmiddel.dk og Rødkilde 

Gymnasium. Flere er interesserede i projektet, bl.a gymnasiedage.dk 

e. Nye initiativer: 

i. Samarbejde med Ingeniør skolen i Horsens 

ii. Netværkssamarbejde med 5 gymnasier i Trekanten 

iii. Netværkssamarbejde med 3 gymnasier på Sjælland 

 

9. Evt.  

Hüseyin Yücel: Tak for samarbejde og indblikket i skolens gang. 

Næste bestyrelsesmøde er den 13/10 2010. 

Dimission, afslutning torsdag den 24/6 kl. 17.00. 

Sommerfrokost for lærerne fredag den 25/6.  

 

Referent: Jørgen Lassen 
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