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Referat af bestyrelsesmøde 6/12 2018   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Kim Svaneborg Pedersen, Grete 
Berggren, Lena Busch Nielsen, Claus Hansen, Martin Lyhne Hansen, Line Nørgaard Jensen og Jonas Thom-
hav. 
 
1: Godkendelse af referat. Referat af mødet 5/10 2018 blev godkendt og underskrevet.  
 
2: Budgetopfølgning, vedtagelse af budget for 2019 og drøftelse af de langsigtede pejlemærker for den 
økonomiske tilpasning 
Arne Tofterup gennemgik budgetopfølgningen. Det forventes at resultatet vil ligge tæt på 0, som allerede 
forklaret på mødet i oktober. Forliget med Jysk Tagpap om vandskaden er afsluttet og betyder, at der er 
brugt nogle midler til anlæg. Ledelsen er i gang med at undersøge, om der kan søges tilskud fra ministeriets 
forsikringspulje. Det kræver, at vores tab overstiger vores selvforsikringssum på ca. 500.000 kr. Der var in-
gen kommentarer til budgetopfølgningen.  
Budgetudkastet for 2019 har været drøftet i skolens økonomiudvalg, og der blev redegjort for den drøf-
telse, der havde ført til at der var blevet flyttet 200.000 kr. fra forskellige driftskonti til undervisningsløn. 
Lena Nielsen spurgte, hvad lærernes holdning er til udgifter, som ikke er undervisningsløn. Hertil svarede 
Martin Lyhne Hansen, at lærergruppen gerne ser, at der flyttes flest mulige midler fra drift til løn til under-
visning. Dernæst ønsker lærergruppen, at en reduktion af lærerløn-kontoen følges op af en reduktion af de 
opgaver, de skal løse.  
Drøftelserne af budget 2019 hænger sammen med, hvilke pejlemærker, der skal være for den langsigtede 
økonomi. Både Asger Rabølle Nielsen og Annette Schmidt bemærkede, at de udgifter, som hører under 
drift, men som er relateret til en samlede undervisningsopgave også er med til at give værdi til skolens ker-
neopgave. Det er vigtigt at huske vedbliver med at være en skole.  
Bestyrelsen diskuterede som opfølgning på sidste møde nødvendigheden af at se på omkostningerne til un-
dervisningens gennemførelse og de muligheder, der er for at lærernes undervisningsopgave (i bred for-
stand) kan forandres, sådan at den kan udføres med et mindre forbrug af tid. Denne effektivisering blev 
også italesat ved det seminar om besparelser, som bestyrelsens eksterne medlemmer deltog i på skolen i 
foråret 2016. Det er en proces, som også foregår på alle andre undervisningsinstitutioner for tiden under 
pres fra de eksterne besparelser. 
Det blev aftalt, at rektor sammen med Martin Lyhne Hansen ved næste møde kommer med et oplæg til be-
styrelsen om, hvordan der på skolen (kan) arbejdes med at udvikle den nødvendige innovation, og hvordan 
en udviklingsproces kunne se ud.  
 
Udkastet til budget for 2019 blev vedtaget. Det blev understreget, at budgettet er en ramme for økono-
mien for 2019. Der må gerne ske justeringer inden for rammen i løbet af året, fx hvis der findes yderligere 
steder, hvor der med fordel kan flyttes penge fra drift til løn.  
 
3: Ændringer i skolens studie- og ordensregler 
Rektor orienterede om den nye bekendtgørelse om nedbringelse af fravær. Bestyrelsen anerkender sigtet 
med at eleverne gerne må opdrages til at komme til tiden. På den anden side tilsluttede bestyrelsen sig 
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også den holdning om, at læreren kan udvise konduite i situationer, hvor en elev uforskyldt 
kommer lidt for sent. Rektor blev bemyndiget til sammen med kontaktudvalget at aftale æn-
dringer i formuleringen af studie- og ordensreglerne, der nødvendiggøres af den nye be-
kendtgørelse. 
 
4: Kort orientering om status på HF-uddannelsen 
Dette punkt erstattede orienteringen om projekterne FAB-lab og Industrien som karrierevej, da oplægshol-
deren havde fået forfald. I stedet orienterede uddannelsesleder Lis Hjæresen om de eksamensresultater, 
som HF-eleverne har opnået de seneste år. Dette talmateriale vil indgå i den afrapportering af arbejdet 
med udviklingsplanen for HF, som skole efter et tilsyn fra STUK har været optaget af i årene 2015-18. Tal-
lene viser, at eksamensresultaterne er blevet bedre og nu ligger på niveau med, hvad der kan forventes af 
den elevgruppe, som vi optager, dvs. justeret ift. den socialøkonomisk reference.  
 
5: Arbejdsmiljø – Professionel kapital 
Rapporten over arbejdet med undersøgelsen af skolens professionelle kapital var desværre ikke blevet ud-
sendt. Rektor orienterede kort om undersøgelsens resultater og om de konklusioner, der var draget i Sam-
arbejdsudvalget. TAP-gruppen vil komme til at drøfte arbejdsopgaver og tilrettelæggelse med ledelsen, 
mens der i lærergruppen især skal arbejdes med, hvordan der kan udvikles en bedre enighed om hvad der 
blandt lærergruppen og ledelsen forstås ved kvalitet. Derudover skal der være fokus på samarbejdet mel-
lem lærerne og ledelsen. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte sin anerkendelse af, at skolen arbejder med at 
kortlægge og forbedre samarbejdet og arbejdsmiljøet på skolen.  
 
6: Orienteringspunkter 
Rektor orienterede om, at skolen i 2019 ikke længer får tilskud fra det ”sociale taxameter”. I hvert af de for-
gangne 3 år har skolen fået 500.000 kr. til en yderligere indsats på HF-området.  
 
7: Eventuelt.  
Intet. 
 
Herunder dato for kommende møder.  
 

Dato Tidspunkt Indhold 
Torsdag 21/3 2019 13.00-16.00 Årsrapport 2018. Konklusion på HF-opfølgningsplan 

2015-18. Processen med at ændre undervisningen.  
Torsdag 13/6 2019 13.00-16.00  

 

 
 
Ref: CA, 6/12 2018 
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Referat af møde i bestyrelsen 6/12 2018  

Dato: 

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


