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Referat af bestyrelsesmøde den 7. december 2021 
 

Deltagere: 
Jørgen Lang, Anne Lund, Peter Munk Christiansen, Jonna Frølich, Jette Bjørn 
Hansen, Flemming Knudsen, Kristine Birgitte Rasmussen, Anna Vinther 
Nielsen, Morten Søding Sørensen, Lone Sandholdt Jacobsen. 
 

Derudover deltog Kim Kjærgaard som referent. 
Afbud:  Metteline Skov  

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat 
Dagsordenen blev godkendt. 
Referatet af møde 16. september blev godkendt. 
 
 

Ad 2 Orientering om 3. kvartal og forventet resultat for året. 
Kim Kjærgaard gennemgik resultatet for 3. kvartal. 
Forventningen til resultatet for 2021 er fortsat et underskud på cirka kroner 1 million. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Ad 3 Orientering om stop for optagelse af stx-elever i 2022. 
 

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om den politiske beslutning om, at skolen ikke 

skal optage 1g elever i 2022.  

Hun nævnte, at skolen som kompensation for den manglende taxameterindtægt for 

årgangen over de næste 3 år vil modtage et samlet beløb på kroner 29,7 millioner. 

Beløbet er beregnet med udgangspunkt i antal optagne elever i 1g i 2020, og herefter 

fremskrevet for en periode på 3 år. 

Beløbet skal periodiseres over alle 3 år. 

 

Det er en indbygget præmis, at den frigjorte lærerarbejdstid anvendes til at styrke 

søgningen til skolen samt gennemføre initiativer, som sikrer en mere balanceret 

elevsammensætning. 

 

Lone Sandholdt Jacobsen introducerede det primære fokus for de initiativer skolen 

vil igangsætte med henblik på at indfri målsætningen. 
• Fagdidaktisk kompetenceudvikling 

• Almenpædagogisk kompetenceudvikling 

• Samarbejde med grundskolerne i vores naturlige optageområde 
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Lone Sandholdt Jacobsen understregede, at hun ser det som helt afgørende, at 

lærerne involveres i processen. Skolen vil derfor igangsætte arbejdet allerede i næste 

uge, og der vil i januar blive afholdt 2 pædagogiske eftermiddage. 

 

Skolen skal fremsende plan for indfrielse af målsætningen for hele den 3-årige 

periode i begyndelsen af april. Udkast til planen vil blive forelagt bestyrelsen i marts. 

 

Bestyrelsen drøftede den politiske beslutning. Her udtrykte Flemming Knudsen 

bekymring for, hvorvidt indholdet ville medvirke positivt til at sikre skolens 

bæredygtighed. Han havde hellere set, at man havde fortsat den proces der var 

igangsat i Regionen. Flere bestyrelsesmedlemmer så dog gode muligheder i den 

vedtagne beslutning, i særdeleshed fordi den var koblet til en ny fordelingsmodel. 

Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte vigtigheden af, at eleverne blev inddraget i 

arbejdet med at indfri målsætningen, samt at ikke mindst samarbejdet med 

grundskolerne blev styrket. 

 

 

Ad 4 Forslag budget 2022 samt budgetprognose for 2023-2025 
 

Kim Kjærgaard fremlagde budgettet for 2022 samt prognoser for de efterfølgende år. 

Bestyrelsen drøftede budgettet samt prognoserne 2023-2025. 

Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget, og tog prognoserne til efterretning. 

 
 
Ad 5 Samarbejdet med ledelsen og bestyrelsens kompetenceprofil 
 

Som indledning til punktet bad Jørgen Lang de eksterne medlemmer orientere om 

ønsker og forventninger til de kommende udpegninger til bestyrelsen for de næste 

fire år.  Jørgen Lang konkluderede, at der forventeligt ville ske en fornyelse samtidig 

med at kontinuiteten kunne sikres. 

 

Bestyrelsen drøftede efterfølgende samarbejdet med skolen ledelse og bestyrelsens 

egen kompetenceprofil. Jørgen Lang konkluderede at samarbejdet med skolens 

ledelse var fuldt ud tilfredsstillende, og at de nødvendige kompetencer var til stede 

ved bestyrelsens nuværende sammensætning, og forventeligt også ville være det 

efter de kommende udpegninger.  

 

Ad 6 Bestyrelsens arbejdsplan for 2022 
Man vedtog planen, som udsendes til bestyrelsen.  

 
 
Ad 7 Godkendelse af ferieplan for eleverne 
Ferieplanen blev godkendt. Planen bør dog høres hos såvel lærere som elever. 
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Ad 8 Orienteringspunkter 

a) Aktivitetstal 

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik aktivitetstallene. 
Bestyrelsen tog disse til efterretning. 
 
Ad 9 Meddelelser fra: 

a) Formanden 

Ingen 
b) Rektor 

Ingen 
c) Elevrådet 

Anna Vinther Nielsen oplyste, at en del af skolens elever havde deltaget i 
strejken i forbindelse med vedtagelsen af beslutning om ikke at optage elever 
på en række skoler i 2022. Det var hendes klare opfattelse, at eleverne fra de 
forskellige skoler gennem strejken havde opnået et forstærket sammenhold. 
 

d) Andre 

Ingen  
 
Ad 10 Eventuelt 
 
Der var ingenting under eventuelt. 


