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DAGSORDEN
1.

Ansættelse af ny direktør for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.

Kommenteret dagsorden
Ad 1. Ansættelse af ny direktør for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Sagsfremstilling:
Der har i september/oktober været afholdt en rekrutterings- og ansættelsesproces med henblik på, at
skolen kan ansætte ny direktør med tiltrædelse den 1.12.2018.
Dette er sket i samarbejde med Mercuri Urval og ansættelsesudvalg bestående af 5 medlemmer fra
bestyrelsen inkl. elevrepræsentant og 6 repræsentanter for medarbejdere og ledelse.
De endelige ansættelsessamtaler er foregået fredag 26. oktober, således at der kan foreligge en
indstilling til bestyrelsen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde 30. oktober 2018. Indstillingen vil blive
forelagt mundtlig.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at bemyndige formanden til at foretage de endelige forhandlinger
om løn- og ansættelsesvilkår samt underskrive endelig kontrakt med den kandidat, som
ansættelsesudvalget har foreslået til direktørstillingen og så betids, at medarbejderne kan orienteres
onsdag den 31. oktober 2018 og offentligheden straks derefter.
Drøftelse
SM orienterede om processen i ansættelsesudvalget omkring ansættelse af ny direktør. Medlemmerne af
ansættelsesudvalget fik lejlighed til at kommentere på processen.
Ansættelsesudvalget peger på Pia Agerbæk Marlo som ny direktør.
Beslutning:
Bestyrelsen tog formandens mundtlige indstilling til efterretning og besluttede at ansætte Pia Agerbæk
Marlo som ny direktør.
Bestyrelsen besluttede at bemyndige formanden til at foretage de endelige forhandlinger om løn- og
ansættelsesvilkår samt underskrive endelig kontrakt med den kandidat, som ansættelsesudvalget har
foreslået til direktørstillingen og så betids, at medarbejderne kan orienteres onsdag den 31. oktober 2018
og offentligheden straks derefter.

