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Referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2022 
 

Deltagere: 
Jørgen Lang, Peter Munk Christiansen, Valdemar Balle, Dorte Marianne 
Jensen, Kim Lilholt Ruggard, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Søding 
Sørensen, Metteline Skov, Liva Kilt, Lone Sandholdt Jacobsen. 
 

Derudover deltog Kim Kjærgaard som referent. 
 
Fraværende med afbud: Lisbeth Katborg Bjerre.  
 

Bestyrelsen præsenterede sig. 
 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet 9. juni 2022. 
 

Referatet blev underskrevet. 
 

Ad 3 Orientering om skolens økonomi,  
herunder halvårsrapport 2022 samt forecast for året 
 
Kim Kjærgaard gennemgik kort halvårsrapporten. Han fremhævede,  
at skolens indtægter for regnskabsåret forventes at blive godt en million 
kroner højere end budgetteret, da skolen har haft/vil have flere elever end  
budgetteret. Hertil har man haft/vil have en række ekstraordinære indtægter. 
 
Hvad angår driftsudgifterne har man på en række felter oplevet et  
større forbrug end budgetteret. Helt overordnet skal årsagen hertil findes i  
generelt forøgede indkøbspriser, men også i en underbudgettering af løn for  
TAP-området (teknisk/administrativt personale). 
 
Bestyrelsen drøftede i særlig grad udviklingen på energiområdet, hvad angår  
prisudvikling og forsyningssituation. På baggrund af denne diskussion,  
opfordrede bestyrelsen skolen til at udvise samfundssind og spare på  
energien alle de steder, hvor det er muligt. Bestyrelsen udtrykte også sin  
villighed til at inddrage initiativer til energibesparelser i budgetlægningen for  
2023.1 

 
1 Bemærkning pr. den 1. november 2022: Et element i drøftelserne omkring  
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Bestyrelsen tog afslutningsvist orienteringen om resultatet for 1. kvartal samt  
forecastet for året til efterretning. 

 
Ad 5 Drøftelse af ministeriets beregningstekniske kapacitet for 
skoleåret 2023-24. 
 
Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om status på den centrale udmelding 
om kapaciteten på de enkelte gymnasier. 
 
Udmeldingen skulle have været primo september, men efter henvendelse fra 
forskellige organisationer, som argumenterede for ønsket om at fastholde 
skolernes mulighed for overbooking (mere end 28 elever pr. klasse ved optag), 
er udmeldingen blevet udskudt, indtil dette eventuelt bliver indarbejdet. 
Om det bliver indarbejdet, og hvordan, er dog endnu uafklaret. 
 
Lone Sandholdt Jacobsen er dog fortrøstningsfuld i forhold til, at den endelige 
kapacitet for Viby bliver fornuftig. 
 
Lone Sandholdt Jacobsen vil, så snart kapaciteten bliver udmeldt, oplyse 
bestyrelsen herom. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 
 
Ad 6 Beslutning om udbud af studieretninger, valgfag og fagpakker  
for skoleåret 2023-2024. 
 
Lone Sandholdt Jacobsen introducerede det vedlagte bilag med forslag til 
skolens udbud for næste skoleår. 
 
På baggrund af det politiske forlig om central kapacitetsfastsættelse og nye 
vilkår for elevfordeling, foreslår skolen, at vi igen udbyder sproglige 
studieretninger. 

 

prisudviklingen på energiområdet var, hvilken type prisaftale skolen havde med  
sin leverandør af elektricitet. Dette er efterfølgende blevet undersøgt. 

Som nævnt på mødet har skolen i en årrække haft flerårige aftaler om levering af el til en 

fastlåst pris. Senest har vi haft en 3-årig aftale, hvor kilowattprisen var låst fast på et meget 

attraktivt niveau. Ved dens udløb blev denne aftale dog ikke fornyet, men afløst af en 

flexprisaftale, som har været gældende gennem 2022. Under denne aftale betaler skolen en 

pris beregnet på basis af det konkrete forbrug og den konkrete spotpris pr. time hen over et 

døgn. 
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Bestyrelsen drøftede i særlig grad udbuddet af valgfag, herunder tilknytningen 
af faget informatik som obligatorisk naturvidenskabeligt C-niveau fag i flere 
studieretninger. 
 
Metteline Skov udtrykte vigtigheden af, at eleverne møder informatik så 
meget som muligt, før de vælger studieretning. Allerbedst allerede i 
brobygning. 
 
Liva Kilt så faget som et centralt almendannede fag. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag i sin helhed. 
 
Ad 7 Godkendelse af selvevaluering for 2021-22 og handleplaner 
for skoleåret 2022-23. 
 
Lone Sandholdt Jacobsen henviste til de vedlagte bilag over skolens 
selvevalueringer for 2021-2022 og forslag til handleplan for 2023-2024. 
Hun bemærkede, at resultaterne for selvevalueringerne ved sammenligning 
ligner gennemsnittet for landets skoler som helhed. 
 
Bestyrelsen drøftede resultaterne.  
 
Peter Munk Christiansen opfordrede til, at skolen i særlig grad er opmærksom 
på Hf-elevernes trivsel og deres oplevelse af at indgå i et fællesskab med STX-
eleverne. 
 
Bestyrelsen tog selvevalueringen til efterretning og godkendte handleplanen. 
 
Ad 8 Orienteringspunkter 

 

a) Aktivitetstal 

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

 

a) Formanden 

Ingen 
 

b) Rektor 
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Lone Sandholdt Jacobsen bad bestyrelsen om råd i forhold til valg af strategi i 
forhold til medierne. 
 
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet. 
 

c) Elevrådet 

Metteline Skov oplyste, at man har haft det første møde i det nyvalgte 
elevråd. 
 
Man havde her taget hul på en række spørgsmål. Hun fremhævede elevernes 
generelle oplevelse af undervisningen, skolens fysiske indretning samt 
kantinen. 
 
Bestyrelsen opfordrede elevrådet til at være maksimalt aktive og engagerede. 
 

d) Andre 

Ingen  
 
Ad 10 Eventuelt 
 
Morten Søding Sørensen oplyste, at 10 lærer fra skolen har deltaget i et møde 
på Høje Taastrup Gymnasium arrangeret af GL og med deltagelse af 
undervisningsministeren, på baggrund af de politiske beslutninger om 
ændrede regler for elevoptag. 
 
Der var herudover ingen meddelelser under eventuelt. 
 
 
 
 


