Dagsorden for
Bestyrelsesmøde
Rybners
Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 09.00
Mødet afholdes i Boxen, Sp. Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Der er mulighed for kl. 08.15 at deltage i en rundvisning på Redder-afdelingen og høre mere om
den nye behandleruddannelse for interesserede. Man bedes venligst give direktionssekretær Majbrit
Vester besked på mve@rybners.dk, såfremt man ønsker at deltage, senest den 23. oktober kl. 12.00.

1. Underskrivelse af referat af 21. juni 2018
2. Halvårsresultat, 2. budgetrevision og budgetforudsætninger
Annalise Schmidt præsenterer halvårsresultatet, budgetrevisionen samt lægger op til den
fortsatte drøftelse af budgetforudsætninger for 2019, hvilke sidste indstilles til bestyrelsens godkendelse
3. Renovering Grådybet
Bestyrelsesformanden og teknisk chef, David E. Christensen, redegør for status på 5 års
eftersynet på Grådybet samt MGO-plade-sagen, der begge har været belyst gennem en
række referater fra Formandskabsmøder
4. Arbejdet med APV
Organisationsudviklingschef Gudrun Kirk Petersen præsenterer skolens arbejde med
APV – værdier og indsatser til bestyrelsens drøftelse
5. Resultatløn
Peter Amstrups resultatløn skal i flg. Undervisningsministeriets krav godkendes af skolens bestyrelse. Kontrakten forelægges og gennemgås af Gudrun Kirk Petersen og indstilles til godkendelse.
6. Renovering af smedeafdelingen
Rybners har gennem de senere år gennemført en del opdateringer af fælles- og undervisningslokaler, og skolens smedeafdeling står nu foran en tiltrængt renovering, der bl.a.
understøttes af påbud fra Arbejdstilsynet.
Skolens Byggeudvalg har arbejdet med forslag til modernisering, og Bestyrelsesformanden vil præsentere tankerne, ligesom Byggeudvalget forventer at kunne præsentere økonomi, finansiering og likviditetspåvirkning i projektet
7. Trepartsaftalen og bestyrelsens AMU-gruppe
Medlemmerne af bestyrelsens AMU-gruppe aflægger rapport om gruppens arbejde og
status for arbejdet
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8. Praktikpladstal
Der hersker en vis usikkerhed på forståelsen af tallene om praktikpladselever, søgende
etc., hvorfor Anette Fuglkjær, der leder Rybners Praktikpladscenter, vil præsentere de
seneste tal og forståelsen heraf
9. Personalia
Oversigten over til- og afgange udsendes p.g.a. dataforordningen ikke som tidligere med
dagsordenen, men gennemgås på mødet. Formandskabet indstiller, at gennemgangen af
denne fremover foretages af Formandskabet på Formandskabsmøder og dermed fjernes
fra bestyrelsens dagsordener.
10. Eventuelt
Optagelsestal for ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark er offentliggjorte og
præsenteres kort af PA
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