
 

                                 

 

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde 11/9 2020   
Deltagere: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Lena Busch Nielsen, Morten 

Henriksen, Grete Berggren, Amalie Frikke-Salling, Christian Welling,  

Afbud: Claus Hansen, Kim Svaneborg Pedersen 

Mødet blev afholdt som et virtuelt møde over Microsoft Teams.  

 

1: Godkendelse af referat af mødet 26/3 2020   

Morten Henriksen spurgte til bemærkningen i referatet om at likviditeten på ca. 11,4 mio. kr. ikke er retvi-

sende. Forklaringen er, at Undervisningsministeriet har forudbetalt tilskud for januar før 31/12, så derfor 

indgår ca 4 mio. kr. i likviditeten ultimo december. 

Referatet blev godkendt. Vi vil undersøge om vi kan finde en elektronisk metode til underskrift af referatet.  

 

2: Budgetopfølgning  

”Balance pr. 31/8” samt ”Forbrug og budget pr 31/8” blev kort kommenteret. Morten Henriksen refererede 

fra mødet i økonomiudvalget, at man bl.a. havde drøftet det forventede mindre forbrug på løn. Budgetop-

følgningen blev herefter taget til efterretning. 

 

3: Orientering 

a) Skolens Coronahåndtering 

Der har pt ikke været nogen smittetilfælde på skolen, hvilket også afspejler det lave smittetryk i Middelfart 

kommune generelt. Siden sommerferien har ca. 80 elever været kortvarigt fraværende for at blive testet. 

Der er opstillet afspritningsudstyr mange steder på skolen, og det bliver brugt – især om morgenen. Vi ar-

bejder på at få eleverne til at være mere omhyggelige med at få sprittet borde af i løbet af dagen også.  

 

b) Klimafolkemødet 

Skolen har 3+4/9 gennemført et ambitiøst program i forbindelse med Middelfart Kommunes Klimafolke-

møde. Mødet blev afholdt i et klasselokale, der var omdannet til studie med ca 35 tilhørere. Alt blev opta-

get og live-streamet til de klasselokaler, hvor andre klasser sad og hørte med. Der var desuden 28 gymna-

sier fra hele landet, som havde tilmeldt sig live-stream. En del oplægsholdere fra kommunens store scene 

har givet spændende faglige oplæg. Begge elevrepræsentanter kunne bekræfte, at eleverne generelt har 

været tilfredse med arrangementet. Miljøudvalget arbejder på en evaluering – mhp næste år! Også lærerne 

har generelt været meget positive over for dagene.  

 

c) Trafikregulering på Østre Hougvej 

Rektor kunne bekræfte, at kommunen arbejder med en plan for regulering af trafikken ud for indkørslen til 

skolens stikvej, som vil være mere sikker i myldretiden (7.55-8.10). Tidsplanen er ikke kendt.  

 

4: Strategi-processen i bestyrelsen 

Formanden indledt med en kort motivering af punktet, herunder forslaget til et strategidøgn i november. 

Morten Henriksen fremlagde et oplæg (vedlagt Powerpoint) om behovet for at strategien i højere grad også 

kommer til at dreje sig om undervisernes kerneopgave. Formanden takkede for oplægget, som er et rigtig 

godt indspark til arbejdet med strategien på skolen og til en god drøftelse af sammenhængen mellem kvali-

tet og strategi og mellem bestyrelsens overordnede strategiske retning og skolens implementering gennem 

handleplaner. 



 

Både Lena Busch Nielsen og Asger Rabølle kvitterede ligeledes for oplægget og nævnte, at 

det er vigtigt, at bestyrelsen tilrettelægger en strategiproces, der både omfatter de strategi-

ske mål (hvorfor er vi her?) og vejen til at indfri målene (hvordan omsættes strategien i hverdagen?).  

Der var enighed om at bruge et døgn til sådan et seminar torsdag 5/11 kl. 12 til fredag kl 12. Formanden 

ridsede 3 hovedpunkter op:  

1. Evaluering / status på strategien  

2. Hvordan arbejder vi med strategien på skolen  

3. Input om den politisk omverden mht ungdomsuddannelsernes fremtid  

Morten Henriksen indvilligede i at gå ind i en forberedelsesgruppe. Rektor drøfter med elevrådet og deres 

repræsentanter i bestyrelsen hvordan de kan indgå i forberedelsen. 

 

5: Eventuelt.  

 

Herunder dato for kommende møder.  

Dato Tidspunkt Indhold 

 5-6/11 2020 Kl 12-12 Grundig midtvejsevaluering af strategien            

Torsdag 10/12 2020  Kl. 13-15.30 Budget 2020                                                         

 

Christian Alnor 

Rektor 

 

Ref: CA, 14-9-2020  


