Information fra bestyrelsen – 21. februar 2012

1. BK har i nogen tid arbejdet med en international linie under overskriften ”Europaskolen”. Der har været
en god dialog med Gladsaxe Kommune, som tillige har ønsket at få en international skole til kommunen
for at tilgodese de store virksomheder i området.
Desværre har Undervisningsministeriet nu valg, at Europaskolen skal ligge på Sankt Annæ Gymnasium.
Rektor og bestyrelsen arbejder videre med muligheden for en international linie.
2. Rektor har haft en dialog med Lundbeckfonden for at drøfte et muligt fremtidigt samarbejde indenfor
Biotek. Der var en god dialog og denne vil fortsætte. Det blev gjort klar, at de midler der uddeles fra
Lundbeckfonden skal komme mange til gavn. Det betyder således at hvis BK på et tidspunkt vil modtage
midler herfra må det ikke kun være til gavn for interessenter omkring BK, men skal bredere ud.
3. Der arbejdet med en anden løsning f.s.a. pedellernes arbejde på skolen. Området skal styrkes og vi skal
kunne bruge pedellerne bredere end tilfældet er i dag. Skolens daglige vedligeholdelse på bygninger såvel
som grønne områder ønsker bestyrelsen forbedret.
4. Set-up for det kommende forældrerepræsentantskabsmøde nr. to i dette skoleår.
5. Bestyrelsen og rektor har drøftet hvorledes man kan styrke rekrutteringen til gymnasiet såvel kostskolen.
Ledelsen arbejder med flere modeller.
6. Der er konstateret skimmelsvamp i kælderen i teknologifløjen. Dette skal udbedres snarest muligt.
7. Det blev besluttet, at vi på gymnastiksalen fik foretaget en renovering. Det har ikke været muligt at skaffe
den nødvendige kapital til det et projekt, der ville forny gymnastiksalen hele vejen rundt. Der aftales med
entreprenøren snarest muligt, således at salen kan være klar til begyndelsen af det nye skoleår.
8. Kantinen blev drøftet, og bestyrelsen ønsker en markant ændring af kantinedriften, således at eleverne
bliver tilfredse. Økonomien skal styrkes. Rektor arbejder på oplæg for iværksættelse at diverse initiativer
(udvalg, automat, efteruddannelse etc.).
9. Rektor berettede, at skolen fulgte det af bestyrelsen godkendte ankerbudget for kalenderåret.
10. HR området blev drøftet med forskellige indgangsvinkler. Bestyrelsen ønsker HR området styrket, og
emnet tages op på et separat møde efter sommerferien.
11. Sponsor- og fondsarbejde blev drøftet. Rektor berettede om igangværende tiltag. Det blev tillige besluttet
at inddrage relevante forældre og netværk med henblik på at få en indgang til forskellige fonde.

Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller kommentarer er I velkommen til at kontakte rektor eller
bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

