
Bestyrelsesmøde 25. maj 2021 

Tilstede: Frants Roager Lauritsen (formand), Carsten Djursaa, Charlotte Høj  Worm,  Harm Ehmen, Lone Clowes, Anna Heeb011, Per Apollo, Ida Nørgaard 

Hansen, Isabella Madsen, Brian  Linke,  Uffe Hansen 

Afbud: Susanne Bækholm 

1. Velkommen til nye 

bestyrelsesmedlemmer 
Frants bød de to nye bestyrelsesmedlemmer Ida og Isabella velkommen. De 
går begge i 2.h 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Skolens økonomi, herunder 

kvartalsregnskab 
På baggrund af 1.kvartalsregnskab og indregning af de faktiske takster, som 

blev udmeldt efter budgettet var lavet, gennemgik Uffe prognosen til 

årsresultat. De væsentligste punkter var en indtægtsfremgang på grund af 

taktreguleringen og et lidt større elevtal end forventet. Samlet forventes 

udgifter til undervisningens gennemførelse, herunder løn, at blive lidt højere 
end budgetteret, trods et mindre forbrug i 1.kvartal. Samlet set forventes der 

et lidt forbedret driftsresultat end budgetteret. Uffe understregede den store 
usikkerhed, der er så tidligt på regnskabsåret og ikke mindst de usikkerheder 

som følge af  "Corona-drift". 
Uffe nævnte, at der nu er udmeldt retningslinjer til udfærdigelse af finansiel 

strategi. Der vil komme oplæg fra ledelsen til næste møde. 

Godkendt 

Optag 2021 6 fyldte klasser med stigning i primære ansøgere. 
Brian oplyste, at han er blevet medlem af fordelingsudvalget på Fyn. 

Coronastatus Brian orienterede om livet på skolen under  Corona  restriktionerne. Eleverne 

fortalte om, hvordan det fungerer med skolens testcenter. 
Vi har kun haft 1 positiv test, som dog viste sig at være falsk positiv. 

Vi er ved at planlægge skoleårets afslutning, herunder dimission i god dialog 

med eleverne. 

Mødeplan for skoleåret 2021-2022 De 4 ordinære møder placeres på følgende måde: 

1. Torsdag den 30. september 17-20 
2. Onsdag den 15. december 17-20 

3. Onsdag den 23. marts kl. 17-20 
4. Tirsdag den 10. maj kl. 8.15 — 14.30 

(bestyrelsesseminar) 

Eventuelt Bestyrelsen samlede indtryk fra formiddagens møde med personale og elever. 



Frants Roager Lauritsen 

Formand 

arsten Dju a 

Næstformand 

Lone lagde op til diskussion om EDI-strategi  (Equality- Diversity- Inclusion)  
strategi, blandt andet inspireret af skolens logo. 
Per forslog at "fortælling" om Tornbjerg tages op på et af de kommende 
bestyrelsesmøder. 

GoJeffx„.., 
Charlotte Ho orm 

Susanne Bækholm 

CLAClowiD  
Lone A. Clowes 
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