
Bestyrelsesmøde 23.marts 2021 

 

Til stede: Anna Hebøll, Carsten Djursaa, Frants Roager Lauritsen, Lone Clowes, Per Apollo, Susanne Bækholm, Marius Bo Bendorf Jensen, 

Oliver Thomsen, Brian Linke, Uffe Hansen 

Afbud: Charlotte Høj Worm, Harm Ehmen 

 

Under pkt. 2 medvirkede skolens revisor Uffe B. Jensen 

 
  

1 Godkendelse af 
dagsorden 

 Godkendt 

2 Årsrapport Årsrapporten (bilag). Skolens revisor Uffe B Jensen medvirkede 
ved dette punkt. 
Revisor gennemgik hovedpunkter fra årsregnskab og protokollat 
fremhævede følgende punkter: 

• Årsrapporten er med blank revisorpåtegning og uden 
forbehold 

• Gode faglige resultater 

• Der er foretaget personaletilpasninger, men virkning på 
regnskab 2020 er meget begrænset 

• Likviditeten er ved årets udgang lav. Der er taget hånd om 
dette i forbindelse med låneomlægning 

• Det har været et specielt år med Coronarelaterede poster 
og forpligtelser i forbindelse med ny ferielov. På trods af 
de store udfordringer, var det håndteret godt på skolen 

 

Regnskab, 
årsrapport og 
protokollat 
godkendt.  
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Revisor bemærkede endnu en gang den lave likviditet, men anså 
også problemet som løst. 
På spørgsmål til mål for egenkapitalens størrelse svarede revisor, 
at egenkapitalen ikke er afgørende for skolen. Det er vigtigere at 
have fokus på likviditeten og her er Tornbjerg godt kørende efter 
låneomlægningen. 
Til spørgsmål om skolens soliditet i øvrigt oplyste revisor, at så 
længe elevtallet er over 300 og kapacitetsudnyttelsen er over 50% 
ser han ingen problemer. 
 
Bestyrelsen diskuterede i forlængelse af revisors fremlæggelse 
mulighederne for indtægtsdækket virksomhed. Emnet tages op på 
et kommende bestyrelsesmøde 
 
 

3 APV og handleplan  Rektor fremlagde kort status på det arbejdet med i forlængelse af 
de seneste arbejdspladsvurderinger (APV). Der er nu 
færdigbehandlet handleplaner AMU og SU. Arbejdet med den 
konkrete opfølgning er i gang. Der er i samarbejde med politiet 
udarbejdet ny beredskabsplan. 
 

Bestyrelsen 
kvitterede 
for 
orienteringen 
og for 
arbejdet med 
de konkrete 
tiltag. 

4 Søgetal Der er udsendt kvittering til 140 1.prioritetsansøgere. 
Søgetallet i Odense er lidt større end sidste år. På den baggrund 
regner vi fortsat med at kunne starte med 6 nye klasser til august. 
Fordelingsudvalget har møde den 24.marts. På dette møde tages 
stilling til det samlede klassetal på Fyn. 
Først efter den 8. april kender vi fordelingsudvalgets indstilling til 
elevfordeling. 
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5 Genåbning, status på 
Corona 

Rektor gav et øjebliksbillede for genåbningen efter påske. Vi må 
åbne for fysisk tilstedeværelse for 50% af eleverne. Det betyder at 
den enkelte klasse vil skifte mellem tilstedeværelse og virtuel på 
ugebasis. 
Skolen skal stå for et tilbud om selvtestning af elever og personale 
efter påske. Supervisorer er under uddannelse. 
 
 

 

6 Status på sparerunde Rektor redegjorde kort for forløbet, som nu er afsluttet. 
Medarbejderrepræsentanterne fortalte, at stemningen på skolen 
selvfølgelig er påvirket, men da vi sidder isoleret, savner man at 
kunne tage sig godt af de berørte. 
 
 

 

7 Brev til minister Rektor orienterede om baggrund for brevet vedr. elevfordeling, 
som var underskrevet 22 rektorer.  
 
 
 

 

8 Eventuelt Formanden meldte tilbage på en tidligere drøftelse omkring 
forsikring for bestyrelsen. Det er ikke relevant at tegne forsikring. 
Bestyrelsen drøftede forhold omkring matematik-B. Det faglige 
niveau- og indhold samt overgangsproblemer var blandt emnerne. 
Der afholdes bestyrelsesseminar på skolen den 25. maj. Forslag til 
emner og form drøftet: 

• Strategi for Tornbjerg 

• En (halv) dag på skolen, hvor bestyrelsen får lejlighed til at 
se undervisning, møde elever og personale 

• Møde mellem bestyrelsen og den samlede ledelsesgruppe 
Rektor og bestyrelsesformand arbejder videre med 
tilrettelæggelse af seminaret. 
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Bilag:  

Pkt 2. Årsrapport, med protokollat og tjekliste. 

Pkt 3. APV handleplan 

Pkt 4. Pressemeddelelse 

Pkt 7. Brev til minister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


