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Referat af bestyrelsesmøde 6/4 2018   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Grete Berggren, Lena Busch Ni-
elsen, Kim Svaneborg Pedersen, Sofie Kjærgaard, Claus Hansen, Line Nørgaard Jensen, Jonas Tomhav. 
Afbud: Martin Lyhne Hansen. 
 
1: Godkendelse af referat   
Referatet af mødet 1/12 2017 blev godkendt og underskrevet.  
 
2: Årsrapporten 2017 
Revisor Helle Lorentzen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Revisor har givet en ”blank” på-
tegning, dvs. der er ingen væsentlige kommentarer.  
Rektor mindede under gennemgangen af produktiviteten om, at eleverne ved tidligere lejligheder har pro-
blematiseret, om en højere produktivitet målt som forholdet mellem antal elever pr. lærer også nødvendig-
vis er godt for dem.  
Vedrørende IT-sikkerhed kunne både revisor og rektor oplyse, at sikkerheden af den grundlæggende leve-
rance (administrative systemer, hele skolens netværk) revideres af leverandørerne: ministeriet (STIL), Lectio 
og IT-Center Fyn.  
Claus Hansen spurgte til de sammenligninger med andre gymnasiers resultater, som bestyrelsen tidligere 
har set. Helle Lorentzen oplyste, at de først bliver lavet når alle skolerne har indleveret årsrapporter. Men 
ofte er det svært at sammenligne resultaterne direkte, da der er konkrete lokale forhold, som ikke har med 
skolernes produktivitet at gøre, der giver nogle forskelle.  
I forbindelse med omtalen af den tjekliste, som ikke længere skal underskrives, efterlyste Kim Svaneborg 
Pedersen, at bestyrelsen fik sendt links til de regnskabsregler, som er nævnt i tjeklisten. Der er tale om ”Be-
kendtgørelse vedr. statens regnskabsvæsen mv”  BEK nr 116 af 19/02/2018   §39, stk. 4: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197147  
 
3: Budgetopfølgning  
Arne Tofterup fremlagde budgetopfølgningen for første kvartal af 2018, som viser meget små udsving ift. 
det budget, der blev vedtaget i december. Renoveringen af skolens idrætsanlæg med atletikfaciliteter vil 
blive gennemført i 2018 for ca. 1 mio. kr. Dette beløb tages af likviditeten i overensstemmelse med de tidli-
gere vedtagne planer for anlægsinvesteringer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
4: Opfølgning på ”Strategi 2015-18” 
Formanden indledte med et oplæg, som skulle gøre det tydeligere, hvad bestyrelsen bør/kan arbejde med i 
strategien, og hvad der overlades til skolen (forstået som ledelsen i samarbejde med personalet og ele-
verne). Selv om der blev brugt forskellige ord i den efterfølgende diskussion viste den dog også, at der er 
ret stor enighed om hvad bestyrelsens medlemmer forventer af den rolle, som hhv. bestyrelsen or skolen 
har.  
Der er enighed om, at bestyrelsen skal formulerer de overordnede sigtelinjer (visioner) og strategiske mid-
ler for hvor skolen skal bevæge sig hen, og at personalet og eleverne derefter inddrages i en konkretisering 
af hvilke tiltag der kan bringe udviklingen i den rigtige retning.  



 

Referat af bestyrelsesmødet 6/4 2018 
 -  side 2 

 

Der er også enighed om, at strategien skal være ambitiøs, og at retningen skal honorere de krav, som det 
omgivende samfund i stigende grad stiller over for gymnasiet, og til undervisningssektoren generelt, om at 
gøre sin relevans for samfundet tydelig. Formanden påpegede, at der kan være en fare for at disse krav om 
relevans kan blive oplevet som stillet af ”Samfundsingeniøren”, der med fokus på nytteværdi og økonomi 
ser skolen som et redskab i konkurrencestatens tjeneste. Over for samfundsingeniøren står ”Frihedskæm-
peren”, der vil bevare skolens (uddannelsernes) autonomi og frihed, og som derfor gerne ser, at alle andre 
uden for skolen blander sig uden om. Inddragelsen af personalet og eleverne skal gerne medvirke til, at 
processen undgår at havne i en af disse stereotype diskussioner.  
Det blev aftalt, at ledelsen til næste møde laver et oplæg til hvordan sådan en overordnet strategiramme 
kan se ud til drøftelse i bestyrelsen på mødet i juni og herefter til processen med inddragelsen af personale 
og elever.  
 
5: Diverse orienteringspunkter 
Rektor knyttede nogle enkelte punkter til punktet om den aktuelle status for en mulig arbejdskonflikt, og 
hvad det betyder for eleverne og for skolens økonomiske forpligtelser. 
 
6: Eventuelt 
Bestyrelsen bekræftede på rektors foranledning, at den støtter planen om at søge fondsstøtte til realiserin-
gen af det kunstprojekt, som var blevet fremlagt på det foregående bestyrelsesmøde.  
 

Plan for kommende møder 
Dato Tidspunkt Indhold 
Onsdag 13/6 2018 13.00-16.00 Konstituering af den nye bestyrelse 

Strategi  

Forslag: 
Fredag 28/9 2018 

12.00-15.30  

 

Ref:  CA, 16-4-2018  

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  


