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Bestyrelsesmøde 15.december 2020 

Tilstede: Frants Roager Lauritsen (formand), Carsten Djursaa, Harm Ehmen, Susanne Bækholm, Anna Heebøll, Per Apollo. Brian Linke, Uffe Hansen 

 

Tilstede virtuelt: Lone Clowes, Charlotte Høj Worm, Oliver Thomsen, Marius Bendorf Jensen. 

Punkt Fra debatten  Vedtagelse 

1. Godkendelse af 
referat 

 Godkendt 

2. Vision 2025 (bilag) BL redegjorde for efterårets arbejde med formulering af ny vision og præsenterede 
formuleringen af de 4 visionspunkter som skolen vil arbejde ud fra. Det næste trin er 
at konkretisere med handleplaner.  
Forholdet mellem mission og vision blev drøftet i forholdet til at have 4 
visionspunkter frem for 1. 
Bestyrelsen kvitterede for en god proces, hvor det er tydeligt, at der er ejerskab i 
organisationen.  
Der var enkelte kommentarer til sproglige formuleringer, som tages med i det videre 
arbejde.  

Vedtaget med 
indarbejdelse af de 
sproglige tilretninger 

3. Skolens 
kvartalsregnskab og 
forventede resultat 
for 2020 (bilag) 

I forholdt til seneste kvartalsregnskab er der sket en kraftig opbremsning, som først 
og fremmest skyldes begrænsninger af aktiviteten i efteråret. Enkelte poster 
gennemgået af UH. 
 
 

Taget til efterretning 

4. Budget for 2021 og 
overslagsbudget frem 
til 2024 

Udgangspunktet for behandling af punktet var 2 budgetmodeller (bilag) som 
ledelsen har udarbejdet. Herudover en indgik den supplerende model 3, som bygger 
på model 1 med indregning af kurstab ved låneomlægning i 2014 jf. punkt 10 i 
dagsorden.  
BL gennemgik kort de underliggende forudsætninger. 
Det blev debatteret, hvornår skolens budget skal bringes i balance og i hvilket 
omfang man kan indregne forventede ekstraindtægter som følge af 
finanslovsforliget. 

Det blev vedtaget at 
skolens budget er den 
fremlagte model 1, med 
indskrivning af kurstab fra 
låneomlægning 2014 
indarbejdet. Det svarer til 
den under punkt 10 
fremlagte model 3 
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Personalerepræsentanterne argumenterede derfor, at skolen er nødt til at køre med 
et beskedent underskud det kommende år, da de besparelser, der ligger i 
budgetforslagene vil komme til at koste voldsomt på kvaliteten. De anbefalede 
model 2. 
Flere bestyrelsesmedlemmer argumenterede for, at budgettet skal bringes i balance 
langt hurtigere end 2024 som i model 1. Model 2, hvor der er underskud på driften i 
alle fremskrivningsårene, kunne de ikke acceptere. Det blev fremført, at en så lang 
årrække med underskud og kraftig træk på skolens egenkapital er uholdbart og truer 
skolens eksistens.  
 
Balancen mellem opretholdelse af kvalitet og være en attraktiv skole og 
nødvendigheden af at forbedre økonomien blev debatteret. 
Mål for egenkapitalens størrelse blev diskuteret.  
Det blev foreslået at indskrive, hvorledes den forventede merindtægt skal bruges til 
kvalitetsløft.  
Rektor oplyste, at han personligt foretrækker model 2 og mente ikke, at det er 
realistisk at drive skolen forsvarligt, hvis der i 2021 skal være balance i budget, 
blandt andet fordi der ikke kan opnås helårsvirkning af fyringer, der tidligst kan 
varsles i januar. 
 
Charlotte advarede kraftigt mod at vedtage model 1 og ønskede følgende taget til 
referat: 
Charlotte Høy Worm tiltræder budget 2021, men med et ønske om, at der stræbes 
efter at skabe balance i regnskab 2021. Derfor indstiller Charlotte Høy Worm at 
eventuelle øgede indtægter i 2021 ikke anvendes til at rulle dele af den besluttede 
kapacitetstilpasning tilbage, men til at skabe balance i økonomien. 
 

 

5. APV status BL gjorde rede for de fokuspunkter, som der arbejdes med i forhold til den nyeste 
APV på såvel det fysiske- som det psykiske arbejdsmiljø.  
Undersøgelsen er lavet så der kan benchmarkes med andre skoler i landet.  
AMU arbejder videre med handleplaner og har udvalgt følgende fokuspunkter: 

• Kommunikation fra ledelsen og i organisationen 

• Retfærdighed og gennemsigtighed i fordeling af arbejdsopgaver. 

Orienteringen taget til 
efterretning og bestyrelsen 
gav opbakning til det 
fortsatte arbejde 



 
Bestyrelsesmøde                                                                                                15. december 2020    

 3 
 

• Anerkendelse både fra ledelsen og fra hinanden. 
I ledelsen arbejdes med udviklingsforløb, hvor tillid, åbenhed og kommunikation er 
nøgleord.  
Rektor fortalte, at han tilstræber en åben ledelsesstil, hvor uenighed bydes 
velkommen og betragtes som engagement. 
I APV-undersøgelsen er der flere, der har markeret, at der foregår mobning bl.a. fra 
personer i ledelsen. De tilfælde, som det har været muligt at få konkretiseret ligger 
flere år tilbage, og derfor sættes der ikke nyt fokus på den problemstilling i det 
videre arbejde.  
Rektor oplyste, at nyt MUS-koncept indføres efter drøftelse i skolens 
samarbejdsudvalg. Der er tale om et koncept, hvor man sætter fokus på personlige 
styrker i samtalen. 
Omkring det fysiske arbejdsmiljø var der ikke voldsomme og akutte problemer. Af 
større ting blev nævnt halbelysning og gener ved skærmarbejde.  
Handleplan udarbejdes af AMU. 
Per Apollo kvitterede på personalets vegne for arbejdet med det psykiske 
arbejdsmiljø. 
 

6. Foto af bestyrelsen Udgik   

7. Godkendelse af 
klassekvotienter 

Det gennemsnitlige elevtal i 1.g-klasserne er ved opgørelsen på 25,5  Taget til efterretning og 
underskrevet af 
formanden. 

8. Bestyrelsesforsikringer Der var lidt usikkerhed om prisen på forsikringen og dækningsgraden i materialet fra 
forsikringsselskabet. 

Formanden kontakter 
bestyrelsesforeningen 
inden der tages endelig 
stilling til, om der skal 
tegnes 
bestyrelsesforsikring. 

9. Regnskabsinstruks Der var et ønske om, at ændringer i forhold til seneste udgave markeres tydeligt, 
inden bestyrelsen godkender endeligt.  

Godkendes endeligt på 
næste møde 

10. Låneoptagelse UH uddybede kort bilag. En låneomlægning vil påvirke de finansielle omkostninger i 
2021, idet der skal udgiftsføres den resterende del af kurstab fra låneomlægning fra 

Rektor og formanden 
bemyndiges til at arbejde 
videre med lånoptagelsen 
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2014. Trods dette er anbefalingen fra ledelsen og skolens revisor, at der foretages 
låneomlægning.  
Størrelse på ny hovedstol drøftet kort. Der er indhentet tilbud som grundlag for 
bilaget. 

op til den hovedstol som 
fremgår af bilaget 

11. Eventuelt Intet 
Susanne roste rektor for at skabe en ny op optimistisk stemning på skolen. Dette 
bakkede elevrepræsentanterne op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bestyrelsesmøde                                                                                                15. december 2020    

 5 
 

 


