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Dato: 29. september 2011 

Kære Navn Navnsen 
 

Referat af bestyrelsesmøde 28/9 2011 

Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Jannie Wilsted, 
Annette Munk, Solveig Nisbeth, Hanne Klit, Preben Clausen, Jesper Vildbrad (rektor) og 
Søren Frandsen (ref.). Afbud: Birthe Christensen, Ulrich Ritsing og Laurids Hemmingsen 
(vicerektor). 
 
Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af referatet fra den 15. juni 2011. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Kapacitet 2012/13 
 
JV gennemgik indstillingen om et optag på 14 klasser (12 stx +2 hf) i 2012/13, således at det 
samlede klasseantal på 39 fastholdes. Klassekoefficienten er sat til 29 på tælletidspunktet. 
 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

3. Halvårsregnskab 
 
Halvårsregnskabet for årets første 7 måneder viser et overskud på 9,5 mio. kr. mod et forventet 
overskud på 8,1 mio. kr. I 2010 var overskuddet 10,7 mio. kr. i den samme periode. 
Traditionelt er resultatet for første halvår mærkbart bedre end årets samlede resultat, da UVMs 
bevillinger falder skævt og forud, og dermed medvirker til at give et skævt billede af årets 
resultat. Skolens fastholder derfor forventningen om et helårsresultat i størrelsesordenen 3,2 
mio. kr. 
 
Der var enighed om at skolens gode økonomi skulle anvendes offensivt i forhold til 
nødvendige investeringer i IT, nye undervisningsmetoder, bygningsinvesteringer eller andet, 
der kan medvirke til at gøre skolen førende. 
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Til bestyrelsens næste møde, hvor budgettet for 2012 skal gennemgås, skal der også 
forelægges en investeringsplan. 
 
Bestyrelsen tiltrådte halvårsregnskabet. 

 

4. Ferieplan 

JV gennemgik udspillet til ferieplan for skoleåret 2012/13. Det kommende skoleår vil blive 
tilrettelagt således, at grundforløbet kan afsluttes inden juleferien, og ikke som hidtil først en 
til to uger efter juleferien. 

Bestyrelsen tiltrådte ferieplanen 

 

Orienteringspunkter: 
 

5. Siden sidst v. JV og elevrådet 

JV:  
 
- Dimissionen blev i år afholdt i hallen med stor succes. 
- Skolen er kommet godt fra start. Der har været et veltilrettelagt intro-forløb for nyansatte 

lærere, og ligeledes har 1g’erene givet udtryk for, at de har været glade for deres 
introforløb. 

- Der har været afholdt to store fællesarrangementer: Valgarrangement og Arlette 
Andersen.  

- I denne uge afholder skolen Naturvidenskabsfestivalen . 
- Der har været afholdt Musiklejr og et stort Korarrangement . 
- 1hf’erne har været i Kbh. 
- Kommunen har iværksat en renovering/forbedring af A.P. Møllers Vej til stor glæde for 

skolen.  
- Elevtallet var ca. 1100 første skoledag, og 1086 på tælledagen, men siden har tallet været 

stigende igen, da der fortsat kommer en del elever til – især fra hhx og htx. Klassekoef-
ficienten i 1g er på 28,4.  

- Fredag Indvies nv med en reception og efterfølgende fest 
- JV har haft møde med rektor og bestyrelsesformand på Sosu-skolen omkring 

Svendborgafdelingens fremtidige placering samt et muligt samarbejde. JV går positivt ind 
i drøftelsen, og emnet vil blive taget nærmere op på bestyrelsens næste møde. 

 

Elevrådet:  
 

- Der er valgt ny elevrepræsentant: Annette Munk 2z. 
- Rådet er lige startet op, og har udpeget udvalg og ny formand, Simone Brun. 
- Der har været afholdt møde med rektor omkring rygning. Der er enighed om, at det er 

uhensigtsmæssigt, at der kan ryges uden begrænsninger i udearealet foran skolen. 
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Forskellige løsningsmodeller er på banen, og det forventes at den ”frie” rygning 
begrænses til to til tre afgrænsede områder efter efterårsferien. 

 

6. Rektors resultatløn 10/11 
 

Formanden gennemgik i punktform kontraktens indhold og realisering, samt gav udtryk for at 
der lå et flot arbejde bagved. 

Der var spørgsmål til, hvad der lå i punktet ”mere fleksibel anvendelse af lærerressoucer”. 
Punktet er obligatorisk og skal således indgå i rektors kontrakt. På SG&HF er fokus primært 
lagt på at skabe bedre forberedelsesmuligheder for lærerne på skolen samt omlægning af 
elevernes elevtid/lærernes rettetid til en højere grad af tilstedeværelse. 

7. Rektors resultatløn 11/12 

Formanden oplyste, at formandskabet endnu ikke har indgået aftale om kontrakt for inde-
værende år, men at en sådan forventes på plads snarest 
 
Når den er på plads vil den i punktform blive offentliggjort på hjemmesiden. 
 

8. Status på byggeri og rundvisning 

Der er desværre fortsat en del hængepartier i forbindelse med renoveringen af NV-området, i 
særdeleshed har der været – og er fortsat - mange problemer med inventarsiden. Men området 
er taget i brug, og bliver indviet officielt den 30. september. 
 

9. Evt. 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse - og tak - fra tre lærere, som har deltaget i en meget 
succesrig tur til Jerusalem i forbindelse med skolens internationale 
kompetenceudviklingsprogram.  
 
Skolen har med hjælp fra Crecea gennemført en trivselsundersøgelse blandt de ansatte, og 
ledelsen har netop i dag modtaget resultatet, som vil blive offentliggjort og behandlet på et 
personalemøde den 10. oktober. Undersøgelsen havde en meget høj svarprocent: 94 pct. (119 
af 126).  
 
 
Følgende bestyrelsesmøder er planlagt: 
 

• 12. december kl. 16.30 
 
SF 290911 
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---------------------------  -----------------------------  --------------------- 

Per Michael Johansen  Erik Meldgaard Bendorf  Hanne Klit 

 

----------------------------  ------------------------------ -------------------- 

Jannie Wilsted   Ulrich Ritsing   Birthe Christensen 

 
 
-----------------------------  ------------------------------- --------------------- 
Annette Munk   Solveig Nisbeth   Preben Clausen 

 
 

------------------------------ 

Jesper Vildbrad 

 


