Information fra Bestyrelsen – 29. maj 2012
1.

Bestyrelsen og rektor har haft en drøftelse af behov for en BK klub for 4. klasse – 5. klasse. Rektor udarbejder et udvidet
oplæg for dette, som drøftes igen på næstkommende bestyrelsesarbejdsmøde i august måned.

2.

Daniel Franch 3.g præsenterede ny platform for dialog over Facebook for gymnasiet. En applikation, som gymnasieeleverne
har efterspurgt. Denne er i brug allerede på gymnasiet på BK og tiltænkes udbredt til andre gymnasier.

3.

Der arbejdes på at etablere en merchandise serie for BK. Vi starter op i det små: kuglepenne, badges etc. Efter evaluering
af den første tid f. s. a. interesse og økonomien i projektet er det muligt at sortimentet bliver udvidet til at omfatte tasker,
tøj etc.

4.

Vi arbejder med at ændre vores logo en anelse, således at det er evident for potentielle nye kunder, hvad BK indeholder .

5.

Bestyrelsen og rektor har besluttet at oprette en kompetence database f. s. a. forældrekredsen, således at skolen kan
trække på nogle af disse ressourcer, såfremt forældrene ønsker at bidrage på dette område. Det skal være frivilligt og
kræver en aktiv tilmelding via bagkost.dk. Der arbejdes med oplæg for dette og implementering kan ske senere på året.

6.

BK er snart klar med strategi for brugen af Facebook. Arbejdet med sociale medier er a fgrænset til FB i første omgang for
at få erfaringer med denne platform.

7.

Der flere aktiviteter i gang indenfor ”Biotek” – interne aktiviteter såvel som eksterne kontakter. Rektor og bestyrelsen
håber, at disse aktiviteter kan styrke ”Biotek” forløbet.

8.

Der arbejdes med, at styrke Kantinen. Vi har primo året etableret en salatbar, men udviklingen er ikke gjort med dette.
Flere initiativer er på tegnebrættet og vil løbende blive iværksat, således at Kantinen kan have et sortiment der matcher det
efterspurgte. Dog med en løbende afvejning af efterspørgsel v. det sunde køkken. Vi vil forsøge løbe nde at finde en
fornuftig balance uden at være fanatiske. Allerede nu kan vi afsløre, at der i gymnasiestuen efter sommerferien bliver opsat
en automat med læskedrikke, smoothies, frugt etc.

9.

Der arbejdes på at få opsat hjertestartere på BK samt uddannet BK personale i relevant førstehjælp. Konceptet og dermed
økonomien er ikke klar endnu, men vi håber på, at det kan blive en realitet i det nye skoleår.

10. Bestyrelsen og ledelsen arbejder på at etablere en ajourført Vision og Mission for BK. En arbejdsgruppe er i færd med at
arbejde med dette. Mere følger i starten af det nye skoleår.
11. Bestyrelsen og rektor har igen haft det gode materiale frem fra vore to forældrerepræsentantskabsmøder i november 11 og
februar 12. Der er løbende arbejdet med de mange gode input. Ultimo august udarbejder vi en skriftlig status på input og
det, som vi har brugt eller i gang med at bruge i vort arbejde med skolen. Denne status vil blive rundsendt efterfølgende.
12. Ledelsen har inden kalender årets begyndelse fremlagt et ankerbudget får det kommende finansår. Dette følges der
løbende op på igennem året. Hver kvartal udarbejder ledelsen et estimat (= et revideret buget) for året og seneste estimat
viser, at vi på året holder budgettet.
13. Der er netop igangsæt et vedligeholdelse projekt der har til formål at dels at rette op på tidligere års manglende
vedligeholdelse samt at sikre værdien af ejendommene fremadrettet. Når elever og forældre kommer tilbage til skolen efter
sommerferien vil I forhåbentlig kunne se, at en lang række vedligeholdelsesarbejder er færdiggjort – skolen er blevet lidt
pænere. Ligeledes er en række af undervisningslokalerne i færd med at få en overhaling eller ved decideret at blive
opgraderet, således at disse står klar til det nye skoleår.
Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller kommentarer er I velkommen til at kontakte rektor eller bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

