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Referat af bestyrelsesmøde 15/9 2017   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Martin Lyhne Hansen, Claus 
Hansen, Lena Busch Nielsen, Kim Svaneborg Pedersen, Sofie Kjærgaard, Line Nørgaard Jensen. 
Afbud: Grete Berggren 
 
1: Godkendelse af referat   
Formanden bød velkommen til Line Nørgaard Jensen, der er elevrådets nye repræsentant, uden stemme-
ret. Sofie Kjærgaard er i dette skoleår repræsentanten med stemmeret. 
Referatet af mødet 12/6 2017 blev godkendt og underskrevet.  
 
2: Budgetopfølgning  
Arne Tofterup fremlagde status for budgettet for pr. september 2017. Der er oprettet 7 stx-klasser, som pt 
er fyldt (28 elever i gennemsnit) og 2 hf-klasser, som imidlertid kun har 51 elever (25,5 i gennemsnit). Med 
de investeringer, som blev tiltrådt ved mødet 12/6 og et lidt lavere elevtal end det optimale er forventnin-
gen, at årets resultat fortsat vil lande på ca. +0,9-1,0 mio. kr. som ved budgetrevisionen i juni. Resultatet vil 
imidlertid også afhængige af udfaldet af de to verserende erstatningssager.  
Skolens krav ifm vandskaden på gymnastiksalene er blevet opgjort til ca. 2,3 mio. kr., og der forventes en 
forhandling med modpartens forsikringsselskab i løbet af de kommende måneder. Der er berammet Vold-
gift i skolens sag mod rådgiveren Hundsbæk og Henriksen 5. oktober, hvorefter erstatningskravet her for-
ventes at blive afklaret. Der vil med andre ord sandsynligvis være et overblik over vores likviditet til besty-
relsesmødet 1/12.  
I det fremlagte overslag over udviklingen frem til 2021 er der regnet med de ændringer i personalesam-
mensætningen, som vi forventer. Men der er endnu ikke regnet med en faldende lærerlønudgift som følge 
af effektiviseringer. Samarbejdsudvalget er blevet orienteret om, at udsigten til underskud i 2021 gør det 
nødvendigt snart at omsætte effektiviseringerne til en lavere lønudgift.  
 
3: Status på ”Strategi 2015-18” 
Det udsendte notats opsamling af bestyrelsens kommentarer til strategiopfølgningen blev gennemgået og 
kommenteret: 

• Fra undervisning til læring: Bestyrelsen støtter, at der bliver udarbejdet en kvalitetsplan, som 
blandt andet omfatter personalets kompetenceudvikling. Formanden understregede, at planen ikke 
udelukkende bør være en kvalitetssikringsplan, men at den også bør indeholde et udviklingsper-
spektiv. Endelig skal planen også indeholde en synliggørelse af elevernes muligheder for at få ind-
flydelse på skolens dagligdag (punktet ”Trivsel og medindflydelse”). 

• Tilrettelæggelse af uddannelserne: Bestyrelsen finder det stadig vigtigt, at der arbejdes med at ele-
verne oplever et fagligt samspil i deres uddannelse. Ledelsen blev opfordret til at inddrage et 
spørgsmål om oplevelse af fagligt samspil i den elevtrivselsundersøgelse, der forventes gennemført 
til vinter.  

• Elevernes aktive indsats: Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, at indsatsen for at fremme aktive-
ringen af eleverne i undervisningen er vigtig og derfor bør drøftes ifm den næste strategiperiode. 
Det vil i den forbindelse også skulle drøftes i hvilket omfang der skal opstille produktmål og/eller 
procesmål.  
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• Overgange i uddannelsessektoren: Ledelsen finder til det kommende møde frem til hvad omkost-
ningen vil være for at lave en særkørsel i DK’s Statistik af dimittendernes uddannelsesstatus, når 
det nu ikke er muligt at bruge nationale statistikker til at sige noget om hvordan det går med over-
gangen til videregående uddannelse. Ved et af de kommende møder tages emnet om samarbejdet 
med kommunen om Middelfart som uddannelsesby op igen med fokus på samarbejdet mellem 
grundskolen og gymnasiet.  

• Medborgerskab: Der er enighed i bestyrelsen om, at den profil skolen har med at opfordre ele-
verne til at engagere sig i frivilligt arbejde er vigtig og rigtig. Men da det er vanskeligt at måle ind-
satsen på ”outcome”, vil det være bedre at satse på at gøre indsatsen mere synlig i omverdenen.  

• Fysiske rammer:  blev behandlet under punkt 4 på dagsordenen. 
 
Der var en kort diskussion af notatets afsnit om synlighed. Det blev aftalt at tage punktet om synlighed op 
på mødet i december med afsæt i notatets 3 spørgsmål:  

• Hvorfor skal vi være mere synlige? 
• Hvem skal vi være synlige over for? 
• Hvordan måler vi synligheden?   

 
 
Formanden gav udtryk for, at oplæggets 3. afsnit giver anledning til en god diskussion af de nye elementer i 
skolens dannelsesopgave med at ruste eleverne til 21. århundredes kompetencer, som vil være et godt af-
sæt for den næste strategiperiode. Ledelsen blev bedt om at overveje, om bestyrelsen kan få et godt input 
til denne diskussion fra en ekstern oplægsholder ved en strategidag efter nytår. 
 
4: Procedure for prioritering af investeringer 
Rektor orienterede om den drøftelse, der har været i samarbejdsudvalget. SU lægger vægt på, at alle perso-
nalegrupper og eleverne bliver inddraget i processen med at indgive forslag til investeringer og til at kvalifi-
cere de forskellige forslag. Til sidst, ønsker SU, bør der være en form for meningstilkendegivelse fra perso-
nalet og elevrådet på baggrund af hvilken ledelsen kan lave en indstilling til bestyrelsens beslutning. 
Bestyrelsen tiltrådte en sådan proces. Det er forudsat, at der til mødet i december vil være overblik over 
skolens økonomiske situation ift. de verserende erstatningssager.  
 
5: Næste bestyrelsesperiode 
Formanden erindrede om, at der i foråret 2018 skal sammensættes en ny bestyrelse, da valgperioden føl-
ger kadencen for kommunalvalgene. Formanden vil i den kommende periode kontakte hver enkelt af de 
eksterne medlemmer mhp at høre om hvorvidt en genudpegning vil være mulig. 
 
6: Eventuelt 
Rektor orienterede om ferieplanen for 2018-19, der overordnet følger Middelfart kommunes ferieplan for 
folkeskolerne men derudover giver plads til ca. 1 uge til kurser og lærernes fælles forberedelse i august, in-
den eleverne starter. 
Bestyrelsen tiltrådte rektors indstilling til Region Syddanmark om, at optagelseskapaciteten i 2018 som hid-
til er 7 stx-klasser og 2 hf-klasser. Hvis der bliver behov for det, vil vi være i stand til at klare en overbelæg-
ning med 1 klasse.  
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Plan for kommende møder 
Dato Tidspunkt Indhold 
Fredag 1/12 2017 12.00-15.30 Budget for 2018 og prioritering af investeringer 

Strategiopfølgning: synlighed 

Fredag 6/4 2018 12.00-15.30 Årsregnskab + overgang til ny bestyrelse 

 

Dato: 

 
_________________ ____________________  ___________________ 
Annette Schmidt Lena Busch Nielsen  Claus Hansen 
      
_________________ ____________________  ____________________ 
Martin Lyhne Hansen Kim Svaneborg Pedersen  Inge Lyshøj Thomassen 
 
_________________ ___________________  ____________________ 
Grete Berggren Asger Rabølle Nielsen  Sofie Kjærgaard 
 
________________      ____________________ 
Line Nørgaard Jensen    Christian Alnor, rektor  


