
 

Referat af SR-møde den 19. maj 2021 kl. 19-21 i Festsalen på Duborg-Skolen 

   

1.     Referatet var godkendt på forhånd 

2.     Dagsorden blev godkendt 

3.     Meddelelser 

Heino 

a.     Eleverne tester sig i gymnastiksalen. Vi holder afstand og bærer mundbind. Hidtil 

er ingen testet positiv. 

b.     Eksamen: Skriftlig eksamen er afviklet med kun få ændringer pga. corona. 

Mundtlig eksamen er nært forestående. 

c.     Huepåsættelse og dimission: Vi håber, at reglerne bliver som sidste år, men lige 

nu er de skrappere. 

d.     Skolen har givet en lille påskehilsen til alle ansatte for at udtrykke en tak for, at 

den virtuelle periode er vel overstået. 

e.     Ven-til-en: Stefan Hesse fremlægger ledelsens ønske om i samarbejde med 

administrationen at afprøve Ventilen som trivselskoncept.  

f.      Stillingsopslag og ansættelser. Vi regner med at ca. 145 elever starter hos os i 11. 

klasse efter sommerferien. Det betyder, at vi skal ansætte en del nye undervisere. 

Den proces er i gang. 

g.     Vi planlægger at afvikle forældremødet i 11. årgang en fredag aften i 

sammenhæng med en elevfest. Samarbejdsrådet udtrykker, at det er fint at prøve 

det af. Vi ændrer strukturen fra sidste år og ønsker, at eleverne kommer mere på 

under selve mødet. 

Torben 

a.     Skriftlig eksamen er overstået. Når vi kender resultaterne, ved vi, om der er 

behov for ekstra mundtlige eksaminer. 

b.     En ansættelsesproces er gennemført. Der kommer muligvis en ekstra runde. 



 

Elevrådet 

a.     Glade for at blive inddraget, men ellers er der ikke meget elevrådsarbejde lige 

nu. 

Kristof 

a.     Fraværende, men via Heino: Der arbejdes på to oplysende/informerende 

projekter, nemlig mediehåndtering og misbrugsorientering. 

Alexander: ingen 

Andre: nej 

  

4.     Gennemgang og godkendelse af budget  

a.     Skolens blokbudget blev godkendt. Der er større IT-udgifter i vente. Det skyldes, 

at vi skal have indkøbt flere lærer-pc’er og 40-60 nye eksamens-pc’er. 

5.     Strategiproces 

a.     Vi har gennemført en strategiproces, og resultatet i form af indsatsområder og 

områder til afklaring blev forelagt SR, der udtrykte tilfredshed med processen og 

strategien. SR vil ikke fastlægge en prioritering af indsatsområderne, men lader 

det være op til skolens ledelse at gøre dette. Strategiens indsatsområder er fokus 

frem til 2025 og kædes sammen med aftale om tid til øvrige opgaver på 

gymnasielærerområdet. Der er allerede nedsat et udvalg, der foreslår en struktur 

for koordinering af elevernes skriftlige opgaver. 

6.     Omdannelse af Røde Plads 

a.     Pladsen over for skolen trænger til renovering. SDU vil gerne være med i dette 

arbejde, og elevrådet ser det også som et relevant projekt at engagere sig i. Heino 

laver aftaler med SDU og starter den videre proces, hvor der bl.a. skal indhentes 

tilladelse fra Styrelsen. 

7.     evt. 

a.     Erik foreslår spisning for SR. Heino følger op på dette. 


