
Referat af bestyrelsesmøde den 15. juni 2021  
 
Deltagere: 
Jørgen Lang, Anne Lund, Peter Munk Christiansen, Jette Bjørn Hansen, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten 
Søding Sørensen, Anna Vinther Nielsen, Nikolaj Kirk Larsen, Lone Sandholdt Jacobsen 
 
Afbud: Flemming Knudsen, Jonna Frølich 

 
Herudover deltog Kim Kjærgaard som referent. 

 
 
Ad 0 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

Ad 1 Underskrivning af referat fra møderne den 22. marts 2021. 
Elevrepræsentanterne oplyste, at der er fejl i deres navne: Det skal være Anna Vinther Nielsen og Nikolaj 
Kirk Larsen. Dette rettes fremadrettet.  
Ud over referatet fra den 22. marts blev referater fra onlinemøderne den 26. november og 8. december 
også underskrevet. 
 

Ad 2 Vedtagelse af skolens kvalitetspolitik 

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik det vedlagte forslag til ny kvalitetspolitik for skolen. Det er 
kutyme, at politikken fornys hvert 3. år. 
Anna Vinther Nielsen påpegede, at det er vigtigt, at der deltager elever i alle skolens relevante 
udvalg. Dette har i nedlukningsperioden haltet. Dette erklærede Lone Sandholdt Jacobsen sig helt 
enig i. 
Bestyrelsen godkendte kvalitetspolitikken. 
 

Ad 3 Økonomirapport 1. kvartal 
Kim Kjærgaard redegjorde for det realiserede resultat for 1. kvartal, samt det vedlagte forecast for 
den resterende del af året. Skolen forventer for 2021 et resultat på cirka -840.000 kroner. 
Han redegjorde herudover for den vedlagte budgetprognose for 2022 samt oversigten over 
forventede antal nyoptagne og fortsætterelever til og med 2023. Herudover gennemgik han 
modelgrundlaget for denne vurdering.  
Bestyrelsen tog resultatet for 1. kvartal samt forecastet for 2021 til efterretning. 
 

Ad 4 Orienteringspunkter 
a) Aktivitetstal 

Lone Sandholdt Jacobsen redegjorde for aktivitetstallene. 

 
Ad 5 Meddelelser 

a) Formanden 
Formanden havde ingen meddelelser. 

b) Rektor 



Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om en række episoder i forbindelse med elevers 
forfalskning af testsvar, som har ført til politianmeldelser. 
Hun oplyste, at udvalget for regional uddannelse i Region Midtjylland har indstillet skolens 
2 ansøgninger til vedtagelse. 
Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik den netop indgåede politiske aftale om den 
fremtidige model for optag på gymnasierne og vurderede endvidere aftalens betydning for 
skolen. Hun ser meget positivt på aftalen. 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med perspektiverne for skolen. 
 

c) Elevrådet 
Anna Vinther Nielsen oplyste, at eleverne generelt på grund af prøver m.m. har følt sig 
meget pressede, efter at skolen igen er blevet åbnet. 
Hvad angår den nye politiske aftale oplyste hun, at den har skabt nogen splittelse blandt 
eleverne fra forskellige skoler. 
Det har været vanskeligt at afholde engagerede elevrådsmøder under nedlukningen. Der er 
derfor mange løse ender, som der skal følges op på. 
 

d) Andre 
Morten Søding Sørensen oplyste, at skolen er i gang med at udvikle en ny hjemmeside. 

 
Ad 6 Eventuelt 
Der var ingen punkter 

 
 
 


