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Referat for bestyrelsesmøde den 11. marts 2020 kl. 16-18  
 
Afbud: Jacob Peter Loessl og Søren Trier Høisgaard. 
 
 

1. Referat fra sidst.  

Referatet er godkendt da alle har elektronisk underskrevet referatet. Bestyrelsen aftalte at 

punktet fremover kun skal på såfremt der er kommentarer fra bestyrelsen og referatet 

deraf ikke er blevet underskrevet. 

 

2. Meddelelser fra skolen.  

Camilla orienterede om: 

 Genopbygning af tilliden mellem ledelse og medarbejdere 
 Synlighed både – indadtil og udadtil 
 Intern tilsyn 
 Medarbejdernes porteføljer for det kommende skoleår 
 SRP + SSO proces 
 Indkøring af ny ledelseskollega 
 Renovering af Torvet 

 
3. Corona kommunikationsstrategi. 

Skolen følger de anvisninger som kommer fra myndighederne. Skolens hjemmeside bliver 

løbende opdateret med hvad vi ved om situationen.  

 

4. Årsregnskab 2019 ved revisor Carsten Nielsen  

Carsten Nielsen fremlagde årsregnskabet. Regnskabet udskiller sig i 2019, ved at skolen 

har omlagt skolens realkredit lån og indfriet renteswappen. Regnskabet kommer derfor ud 

med et underskud på 5.248 mil kr. Uden lånekonverteringsomkostningerne har driften 

udvist et overskud på 228.369 kr. hvilket ligger tæt på budgettet.  

Revisor har en tilbagevendende bemærkning i revisonsprotokollatet omkring begrænset 

funktionsadskillelse grundet administrationens lille størrelse. 

Årsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen, og bestyrelsestjeklisten blev underskrevet 

med kommentar til funktionsadskillelsen. 
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5. Budgetopfølgning  

Vibeke Tellefsen fremlagde budgetopfølgningen, hvor fokus primært er på faldende 

taxameter indtægter, grundet større frafald af elever i 2g og i HF i forhold til budgettet.  

Bestyrelsen havde en snak om, at der i lærerbesætningen stadigvæk er en ubalance i 

fagsammensætningen, og ledelsen er udfordret på fagfordelingen, samtidig med at vi har 

lidt flere på barsler og et par langtidssygemeldinger i år.  

 

6. Optagelse og klassedannelse.  

Vores søgetal for det kommende skoleår viser en fremgang på 10%, det betyder at vi 

fastholder vores klassedannelse med 8 STX klasser og 3 HF klasser. 

 

7. Status på strategiprocessen.  

Ledelsen har på baggrund af sine analyser af ETU, MTU, skolens karakterniveau og 

socioøkonomisk løfteevne nogle ønsker til de kommende indsatsområder: 

 Højere fagligt pædagogisk trivsel og et bedre læringsmiljø 
 

 Fokus på karakterniveau og løfteevne f.eks. 
o Elevernes evne og motivation til at gå i gang med og udarbejde skriftlige opgaver 

herunder styrket SRP-vejledning generelt 
o Mere problembaseret og tværfaglig læring  
o Mere fokus på mellemgruppen - vi får færre elever med høje karakterer fra 

grundskolen 
o Mere fokus på drengene – både fastholdelse og karakterniveau 
o Hvad gør de fag som løfter eleverne? 
o Lærernes opgavekoordinering, feedback og feedforward 

 
 et synlige grønne og fagligt attraktive gymnasium 

 
 Højere professionel kapital 

 

Der er planlagt workshops med både medarbejdere og elever for at få deres ønsker til de 

kommende indsatser. 

 

8. Evt. 

Intet til eventuelt 
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Næste møde: tirsdag den 12. maj 2020. kl. 16.00. mødet vil formentlig bliver et forlænget 

møde.   

 
     


