
Referat bestyrelsesmøde den 9. juni 2020 

Tilstede: Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Kristine Rasmusen, Jonna Frølich, Peter Munk 

Christiansen, Flemming Knudsen, Anne Lund, Morten Søding Sørensen, Emma MacLean Sinclair, 

Delsa Kamali-Dehghan, Lone Sandholdt Jacobsen. 

Øvrige Deltagere: Kim Kjærgaard (referent)  

 

Ad 0 Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1 Underskrivning af referat fra mødet den 10. december 2019 og den 16. 

april 2020. 

Referaterne blev godkendt.  

 

 Ad 2 Orientering om arbejdet med skolens kvalitetspolitik 

Man blev enige om at igangsætte en proces med henblik på en revidering. 

 

Ad 3 Drøftelse af profilarbejdet. 

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om opfølgningen på målsætningerne omkring arbejdet med 

de vedtagne fokusområder: 

• Udvikle og styrke fortællingen om skolens eksisterende studieretninger 

• Udvikling af nye studieretninger 

• Samarbejde med andre udbydere af ungdomsuddannelser 

I forhold til arbejdet med at styrke og synliggøre fortællingen om skolens nuværende 

studieretninger, fremhævede Lone Sandholdt Jacobsen udarbejdelsen af en række 

videoproduktioner. Disse præsentationer er blevet anvendt i forbindelse med en større kampagne 

på de sociale medier. Det er hensigten igen at anvende disse op til næste års Åbent Hus-

arrangement, ligesom der arbejdes på at tilpasse videoerne til hjemmesiden. 

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om en ny studieretning. 

Det er hensigten at søge om ministeriets tilladelse til at udbyde studieretningen fra næste sommer. 



Eleverne efterspurgte studieretninger som indeholdt fokus på bæredygtighed, i særdeleshed 

klimaproblematikken. Flemming Knudsen udtrykte sympati herfor og foreslog større fokus på FN’s 

verdensmål. Peter Munk Christiansen foreslog, at man i givet fald også inddrog 

demokratibegrebet. Dette mangler i FN’s verdensmål. 

Lone Sandholdt Jensen foreslog, at skolens ledelse og lærere sammen udviklede en strategi for 

inddragelsen af såvel verdensmålene som demokratibegrebet i alle skolens studieretninger. 

Dette tilsluttede bestyrelsen sig. 

 

Ad 4 Økonomirapport 1. kvartal samt estimat for 2020 

Kim Kjærgaard henviste til den udleverede oversigt over resultatet for 1. kvartal samt estimat for 

de følgende kvartaler. 

I forbindelse med omlægningen af skolens lån har man opnået et provenu på godt 700.000 kroner, 

som skal bogføres som en indtægt. 

Dette provenu er dog holdt ude af den fremlagte oversigt, da det reelt ikke vedrører den egentlige 

drift, men nærmere er en egenkapitalbevægelse (selv om det vil indgå som en indtægt i det 

endelige resultat for året).  

I forhold til budgettet udviser resultatet for 1. kvartal, efter nedskrivning af reserven med 25 

procent, et mindreforbrug på godt 100.000 kroner. 

Der vil dog, i særlig grad på lønsiden i efteråret være en række nye udgifter. Dette skyldes først og 

fremmest, at 4 medarbejdere skal have barselsorlov. Dette medfører en merudgift til ansættelse af 

vikarer på cirka 370.000 kroner. Herudover vil skolen ikke opnå de indtægter fra elevtaxametre, 

som var forventet ved budgetlægningen. Alt i alt forventer vi nu cirka 500.000 kroner mindre i 

indtægt.  

På baggrund heraf, har ledelsen i det udleverede bilag opstillet korrigerede estimater for de næste 

3 kvartaler. Kim Kjærgaard meddelte, at man gennem revisorerne har fået oplyst, at der ved 

årsafslutningen – ud af driften for 2020, skal overføres et beløb på cirka 270.000 kroner som en 

hensættelse til dækning af den særlige feriegodtgørelse, som kommer til udbetaling fra maj 2021. 

Med dette beløb overført fra dette skoleår, forventer ledelsen et reelt driftsunderskud på 300.000 – 

500.000 kroner, idet man forventer fuldt ud at skulle anvende den resterende reserve på 750.000 

kroner. 

På grund af provenuet fra låneomlægningen er den regnskabsmæssige forventning dog et 

mindreforbrug på 250.000-450.000 kroner. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Ad 5 Orienteringspunkter 



a) Aktivitetstal 

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik aktivitetsoversigten. 

Der er ikke de store udsving. 

Hun orienterede efterfølgende om søgningen til Hf og STX. 

Bestyrelsen drøftede og evaluerede forløb, proces og resultat af årets søgning. 

 

Ad 6 Meddelelser 

a) Formanden 

  

b) Rektor 

 
LJ roste lærere og elever for den fantastiske måde man har tacklet Coronaperioden på 

 
c) Elevrådet 

Eleverne udtrykte betænkelighed ved fremover at anvende virtuel undervisning. Det 

bliver alt for individualiseret, ensomt og demotiverende. Man kommer til at savne den 

dannelse, som opstår gennem diskussioner og samvær.  

Vejledningen i forhold til f.eks. SRP fungerede fint. 

Der har på grund af Corona ikke været afholdt elevrådsmøder. 

d) Andre 

Ad 7 Eventuelt 

Jørgen lang ønskede alle en rigtig god sommer, og ikke mindst en stor hilsen og tak til eleverne.  

 


