
 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Langelands Efterskole d. 20. juni kl. 17.30 på 

lærerværelset 

Fremmødte: Andrea, Nadja, Tommy, Ida, Klaus, Jeanette, Lone & Preben 

Ikke tilstede: Jesper, Asmus 

Orienteringspunkter: 

1. Skolens dagligdag 

Lone informerer: 

- Om udfordrede elever 

- Afsluttede eksamener – gået rigtig godt 

- Take Part: Der er ”kun” en scene på selve Take Part dagen 

- Ledelsen har nok af se til – mange løser ender 

- Arbejdsuge: Skolens Pedel har annonceret en arbejdsuge for gamle elever(uge 30). Idéen er 

rigtig god. Ledelsen holder et møde snarest muligt for at få forventningsafstemt, hvad der skal 

ske denne uge. 

-  

2. Orientering om nyansættelser 

- Samlet budget i %: 2 fuldtidsstillinger – 200% + film – 80% + Jeanette går ned – 20%) = 300% 

- 4 nye jobansættelser: Film: 70% - Musik: 80-85% - Dansk/matematik: 90% - årspraktikant: 50% 

- Nattetilsynet vil koste skolen yderligere 1/3 stilling fremover (er ikke på budgettet) 

- Vi har rundet de 75 elever – Vi optager optil 78 elever og herefter opretter vi stedet en 

venteliste. Interesserede elever på ventelisten kan få optagelse, hvis optagede elever springer 

fra eller hvis der komme nok til at vi kan oprette endnu en klasse. Skellet er 88 elever. 

Punkter til drøftelse: 

3. Pulje til lønforhandlinger i næste års budget 

Lønforhandling: Bestyrelsen kigger tilbage på den principielle beslutning for lærernes 

lønforhandling fra 2017. Lone finder den frem og sender ud. Der skal også kigges på lønninger på 

TAP og lederområdet. Lone beder bestyrelsen afsætte et beløb til lønforhandlinger for alle 

medarbejdergrupper i budgettet for 2020 – jævnfør vedtagne lønpolitik. 

 

4. Indholdsplan for skoleåret 19-20  

Lone gennemgår og informerer om at den kommende indholdsplan for 19/20 skal være godkendt 

af bestyrelsen. Kommende indholdsplan skal godkendes inden skolestart. 

 

5. Årshjul 

Udleveres med datoer for bestyrelsesmøder: 5/9, 3/10, 7/11, 23/1, 27/2, 19/3, 2/4, 28/5 & 18//6. 

Fremover bliver der uploaded den seneste version af kalenderen på hjemmesiden. Findes under 

FORÆLDRE i sidebjælken – vælg INFO TIL 19-20 – vælg KLIK udfor Kalender for skoleåret 19/20. 



 

6. Ledernes arbejdstid 

Lone orienterer om reglerne for ledelsens afstemning af timeforbrug henover et år. Det stemmer 

ikke overens med det bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om. Andrea vil kontakte 

efterskoleforeningen for at få præciseret ordlyden. Der skal snarest muligt efter sommerferien 

findes en holdbar løsning af det ekstra ordinære overforbrug af timer, der har været. 

 

7. Gl. Elever: Fejring af jubilæer m.m.  

Bestyrelsen indstiller at det kan ske 1 gang om året. (Se bilag) 

Forslaget til dato er: bliver samme weekend nye elevers dag (om lørdag) 

Arrangementet planlægning eller afvikling ligger i gl. elevforeningens regi (ansvar: Andrea) 

Forslaget skal godkendes af husets personale før det kan fortsættes (ansvar: Ledelsen) 

Der skal formuleres en beskrivelse af arrangementets indhold. Hvem vil gøre det? 

 

8. Evt. 

Ikke noget 


