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Referat af bestyrelsesmøde 13/6 2019   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Lena Busch Nielsen, Claus Han-
sen, Martin Lyhne Hansen. 
Afbud: Grete Berggren, Kim Svaneborg Pedersen, Line Nørgaard Jensen og Jonas Thomhav.  
 
1: Godkendelse af referat. Referat af mødet 21/3 2019 blev godkendt og underskrevet.  
 
2: Budgetopfølgning.  
I Arne Tofterups fravær gennemgik rektor budgetopfølgningen. Det estimerede overskud er vokset ift det 
oprindelige budget som følge af refusionen fra forsikringen (321.000 kr.). Lønudgifterne for lærerne er esti-
meret ud fra en opgavefordeling, hvor de planlagte besparelser i tidsforbrug for 2019/20 er gennemført. 
Alle vikariater ifm orlov dækkes internt, så der er i opgavefordelingen ikke regnet med årsvikarer. Der er 
naturlig afgang på 1 lærer, og der er nyansat to lærere. Det blev bemærket, at det estimerede overskud på 
649.000 kr. betyder, at likviditeten ved årets udgang er den samme som ved årets start.  
 
3: Opfølgning på strategiarbejdet #1 
Formanden indledte med at skitsere nogle punkter som grundlag for drøftelsen af principperne for anven-
delse af strategipuljen. Til det blev der fremlagt en oversigt over de indsatser, som er planlagt for skoleåret 
2019/20, og som ledelsen regner med at afholde af strategipuljen.  
Claus Hansen problematiserede, at lønudgifter til ansatte på skolen betales af strategipuljen. Han ville for-
vente, at puljen er forbeholdt investeringer i fx faciliteter på skolen. Bestyrelsen diskuterede derefter hvor-
dan det kan blive synligt, at indsatser betalt af strategipuljen bidrager til at ”flytte skolen” i den retning, 
som er indeholdt i strategien. Hvordan sikres det fx, at indsatsen kan få betydning for større dele af skolen 
og ikke kun for en lille kreds af lærere (og elever)? 
Det blev aftalt, at der fremover bliver udarbejdet en beskrivelse af de strategiske indsatser, som viser hvilke 
planer der er for udbredelse af de nye ideer eller tiltag til større dele af skolen, og hvordan effekten kan vi-
ses eller måles. Første oplæg vil blive præsenteret på mødet i september. På samme møde drøfter bestyrel-
sen derudover følgende formulering af formandens forslag:  
 

De strategiske midler betragtes som en pulje, hvor der årligt afsættes 500.000 kr. i budgettet 
(bestyrelsen drøfter beløbet i forbindelse med budgettet i december).  
Midler til rådighed for et (nyt) skoleår er puljens årlige beløb fratrukket reserverede midler til 
eksempelvis flerårige projekter. 
En gang årligt drøfter bestyrelsen strategi og de strategiske midlers anvendelse til: 

o Større investeringer, projekter eller andet, som strategidrøftelsen peger på/eller for-
udsætter 

o Ledelsens indstilling til bestyrelsen om evt. nye større indsatser, der ønskes igangsat 
(beløb over XX??) 

 
Ledelsen beslutter løbende inden for hovedkriterierne og mulige formål, om der kan bevilges 
eller afsættes midler, som ikke er dækket af ovenstående.  
Hovedkriterierne er: 
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• Det skal være inden for de aftalte strategiske områder  
• Det skal beskrives, hvordan projektet/indsatsen flytter skolen herunder 

konkrete forslag til skalering, udrulning eller lign? 
• Midlerne bevilges for en midlertidig periode (eks. 2 år) (hvorefter det overgår til drift eller 

afsluttes, hvilket beskrives) 
• Ved ekstern finansiering konteres nettoudgiften på puljen 
• Lønmidler kan dækkes ved nødvendigt frikøb (erstatning af undervisning) m.m. 
  
 Formål kan være:  
• Projektledelse i en afgrænset periode 
• Særlig videre-/efteruddannelse/kompetenceløft 
• Indkøb af materiel, abonnementer mv 
• Deltagelse i samarbejdsprojekter og lign. med eksterne samarbejdspartnere  
• Udvikling af koncepter, materialer og processer 

 
4: Opfølgning på strategiarbejdet #2 
Grete Berggren måtte i sidste øjeblik melde forfald, så oplægget om Middelfart Kommunes strategi for sko-
leområdet blev udsat til næste møde. Formanden orienterede om det planlagte 2. møde med kommunens 
direktør på området (Charlotte Houlberg), som vil finde sted 2. juli.   
 
5:  Jubilæum 2020 
Bestyrelsen støtter ideen om at der bliver lavet aktiviteter til at markere jubilæet hele skoleåret 2020-21. 
Arbejdsgruppen kan også overveje at bruge annonceringen af jubilæet i bestræbelserne på at synliggøre 
skolen allerede i det kommende skoleår for at stimulere elevsøgningen. Yderligere forslag til indslag var:  

• månedlig lancering af nyheder, der relaterer sig til hvad der skete for 50 år siden – med en vinkel 
som viser forskellen på dengang og i dag 

• Invitere offentligheden ind på skolen til events 
 
6: Eventuelt.  
Dato for kommende møder:  
 

Dato Tidspunkt Indhold 
Fredag 20/9 2019 12.00-15.30 Rapportering vedr. strategien 

Planer for jubilæet 
Onsdag 11/12 2019 8.10-10.30 Budget 2020 

Planer for jubilæet 
 

Referat: CA, 13/6 2019 

./. underskrifter  
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Referat af møde i bestyrelsen 13/6 2019  

Dato: 

 
_________________ ____________________  ___________________ 
Annette Schmidt Lena Busch Nielsen  Claus Hansen 
      
_________________ ____________________  ____________________ 
Martin Lyhne Hansen Kim Svaneborg Pedersen  Inge Lyshøj Thomassen 
 
_________________ ____________________  ____________________ 
Grete Berggren Asger Rabølle Nielsen  Christian Kongstad Welling 
 
________________   ____________________ 
Jonas Thomhav Christian Alnor, rektor  


