
Referat bestyrelsesmøde den 17. september 2020. 

Tilstede: Til Jørgen Lang, Anne Lund, Flemming Knudsen, Jonna Frølich, Peter Munk 

Christiansen, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Søding Sørensen, Anna Vinther Nielsen, Nikolaj 

Kirk Larsen, Lone Sandholdt Jacobsen. 

Der ud over deltog vicerektor Kim Kjærgaard og uddannelsesleder Tine Ørum Secher  

Afbud: Jette Bjørn Hansen 

Ad 0 

Jørgen Lang bød de 2 nye elevrepræsentanter velkommen. 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet den 9. juni 2020. 

Referatet blev godkendt.  

 Ad 3 Orientering om skolens økonomi, herunder halvårsrapport 2020 og 

estimat for hele regnskabsåret. 

Kim Kjærgaard henviste til det vedlagte materiale. Skolen forventer et resultat omkring 0.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Ad 4 Beslutning om principper for budgetlægning for 2021. 

Lone Sandholdt Jacobsen nævnte, at skolen næste år gerne vil renovere grønnegårdene samt 

pedelboligen. 

Bestyrelsen tilsluttede sig investeringsønskerne. 

Ad 5 Beslutning om optagelseskapacitet for skoleåret 2021-2022. 

Lone Sandholdt Jacobsen foreslog, at skolen udmelder en kapacitet på 8 stx-klasser og 3 Hf-

klasser. 

Bestyrelsen drøftede i tilknytning hertil årets proces omkring kapacitetsfastsættelsen samt 

regionens målsætning omkring en elevsammensætning, der afspejler 

befolkningssammensætningen i øvrigt. 

Det er bestyrelsens indtryk, at der i år er opnået en langt bedre elevsammensætning end i de 

tidligere år. 

 



 

Ad 6 Beslutning om udbud af studieretninger, valgfag og fagpakker for 

skoleåret 2021-2022. 

Tine Ørum Secher gennemgik forslaget til udbud næste skoleår. De væsentligste ændringer er, at 

kinesisk ikke længere indgår i en studieretning, samt at det foreslås at udbyde en studieretning 

med fransk begyndersprog. Hertil er der i forslaget inkluderet en ny studieretning, som pt. ligger til 

godkendelse hos Børne- og Undervisningsministeriet.  

Hvad angår Hf, er udfordringen at få sammensat udbuddet af pakker, så de matcher elevernes 

ønsker, og så de kan samlæses. Derfor foreslår skolen at erstatte fagpakken med billedkunst med 

en pakke med samfundsfag og erhvervsøkonomi.  

Bestyrelsen tilsluttede sig de fremlagte forslag i deres helhed. 

Ad 7 Godkendelse af årsrapport for 2019-2020 og handleplaner for det 

kommende skoleår. 

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik årets arbejde med de opstillede mål. 

Hun fremhævede arbejdet med at udvikle en studieretning med informatik A/It A i kombination med 

Samfundsfag A. 

Bestyrelsen drøftede betydningen af forårets nedlukning for elevernes trivsel. 

Elevrepræsentanterne omtalte elevernes oplevelser med den lange periode med virtuel 

undervisning: Det havde været en hård tid at komme igennem. 

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik forslaget til handleplan for næste skoleår: 

• Implementering af den nye studieretning, såfremt den godkendes 

• Færdiggørelse af skolens sprogstrategi 

• Implementering af FN’s verdensmål og demokrati i undervisningen 

• Udvikling af en ny strategi for talentarbejdet 

Bestyrelsen tog redegørelsen for årets arbejde med kvalitetspolitikken til efterretning og godkendte 

handleplanen. 

Dog ønskede bestyrelsen, at man også inddrog elevernes trivsel i lyset af Coronaproblematikken i 

handleplanen. 

Ad 8 Orienteringspunkter 

a) Aktivitetstal 

Aktivitetstallene blev taget til efterretning 



b) Ansøgning om ny studieretning 

De fremlagte bilag og arbejdet med udviklingen af en ny studieretning blev behandlet under 

punkterne 6 og 7. 

c) Udkast til finansiel strategi 

Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte strategi. 

Ad 9 Meddelelser 

a) Formanden 

Ingen  

b) Rektor 

Ingen 

c) Elevrådet 

Elevrådet nævnte, at man har haft sit første møde og har konstitueret sig. 

Ad 10 Eventuelt 

Der var ingenting under punktet. 

Ad 11 Rektors resultatkontrakt 

a) Vurdering af Rektors resultatkontrakt 2019-2020 

Skolens ledelse forlod mødet under dette punkt. Bestyrelsen vedtog at tildele rektor 92,5% af det 

maximale beløb. Arbejdet med sprogstrategien og opfølgning på partnerskabsaftaler kunne ikke 

helt komme i mål især på grund af de forhold, der gjorde sig gældende under skolelukningen i 

foråret under Covid-19 

b) Bemyndigelse til, at formanden indgår forhandlinger med Rektor om overgang til ny 

chefløn. 

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til at forhandle og i givet fald indgå kontrakt med 

rektor om overgang til ny chefløn. 

 

 
  


