Emner drøftet på bestyrelsesmøde 30. oktober 2012

1) Udviklingen af kantinen fortsætter. Menuen hænger nu flere steder på skolen og dækker indeværende uge samt næste uges menu .
Seneste tiltag er en automat der er opsat i gymnasiestuen med fokus på der behov der er for vores ældste elever.
2) Der er startet en linje af BK merchandise. Denne udbygges med tiden. Så køb endeligt jeres julegaver i BK shoppen!!!
3) Vi har en face book kampagne på vej. Hold øje med den.
4) Budgettet følges. Til trods for de store udfordringer der har været på bygningsmassen i årets løb. Der forventes et overskud på 200.000.5) På den udfordrende side, er tilskuddet fra det offentlige, stadigt faldende. Der er fokus på dette og hvilken indflydelse det får på skolens
økonomi.
6) Der har under tiltaget ”Mission – Vision” været arbejdet med en oneliner til at fange essensen i BK. Denne skal snart stå sin prøve.
Imødese den med spænding og forventning
7) Der arbejdes på at opsætte hjertestartere på skolen og uddanneles i brugen af disse.
8) Der arbejdes på en proces hvori det er ønsket at alle på BK skal lære førstehjælp.
9) Der har været vandskade i hovedbygningen. Denne gang er det heldigvis ”kun” gået ud over administrations lokalerne og skad erne bliver
dækket af forsikringen. I denne forbindelse bliver der lavet en mere hensigtsmæssig fordeling og indretning af administrationslokalerne.
10) Vedvarende er der fokus på vedligeholdelsen af bygningerne. Der opvejes mellem de nødvendige behov og de æstetiske, men b ege
forhold bliver tilgodeset.
11) Rektor holder i denne periode MUS samtaler med skolens personale.
12) Ved hjælp fra ekstern konsulent, dannes et billede over ledelsens kompetencer for at anskueliggøre et eventuelt behov for
efteruddannelse.
13) Vi er begyndt et arbejde med fokus på mulighederne og b ehovet for fundraising. Skulle der i forældrekredsen være kompetencer der
kan bidrage med ideer, indsigt og erfaringen, hører vi meget gerne fra jer.
Med venlig hilsen og kun èn måned til jul
Bestyrelsen
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