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Referat af bestyrelsesmøde 30. september 2015 
Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Uffe Strandby, Ulrich Ritsing, Mette Kristensen 

Birgit Villebro, Jannie Wilsted, Anton Ærbo Giversen, Christian Skalshøj, Jan D. 

Mortensen samt Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren 

Frandsen (ref.). 

 

Beslutningspunkter 

Mødet indledes af Ulrich Ritsing (UR) som fungerende formand. 

 

1. Valg af ny formand 

 

UR foreslår Nikolaj Malchow-Møller (NMM), som er ny repræsentant for SDU. NMM 

bliver valgt uden modkandidater.  

 

2. Godkendelse af referat fra den 2. juni 2015 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Godkendelse af rektors realiserede resultatlønskontrakt 2014/15 

Udkastet til afrapportering godkendes. 

4. Godkendelse af rektors resultatlønskontrakt 2015/16 

 

JV gennemgår udkastet, som i basisrammen er bygget op med udgangspunkt i skolens 

visioner og strategi. Her er der især fokus på skriftlighed, elevtrivsel, 

folkeskolesamarbejde og kommunikation. Ekstrarammen indeholder de obligatoriske 

punkter om frafald og lærernes arbejdstid. Endvidere indgår synlig læring og klasseledelse 

samt skolens økonomi. 

I den efterfølgende drøftelse er der enighed om, at frafaldsmål skal gøres mere ambitiøst 

ved at gøre det til et gennemsnit af de sidste 3 år. 

 

Der var enighed om at Formandskabet på baggrund af det forelagte udkast kan gå videre 

sammen med rektor med henblik på en endelig udformning af kontrakten. 

 

Orienteringspunkter 

 

5. Skolestart 
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JV: Fin start på skoleåret. Der er ansat 5 nye lærere. Fin intro for nye klasser, herunder 

naturvidenskabelig-/hyttetur og idrætsdag samt introfest. Den første DUSK-fest er afholdt 

med ca. 1.100 deltager. Der har været et stort fællesarrangement med Yahya Hassan for 

hele skolen i hallen. 

En række udvekslingsaftaler kører pt: Vi har lige haft 15 elever i Barcelona. I den 

kommende tid skal elever til Mexico, USA, Tyrkiet og Kina. Der vil ligeledes være besøg 

her på skolen til foråret fra de skoler, vi samarbejder med. 

Musical starter i aften – generalprøve blev afholdt for ældre folkeskoleelever i dag (ca. 

225 deltager). 

”Giraf”aften (forældremøde for nye 1g’ere) er afholdt her i september og var velbesøgt. 

Kbh-tur for 1hf-klsserne afholdtes i midten september. 

 

6. Elevfordeling og kapacitet 

JV: Skolen er som sædvanlig ”overbooket” med 13 gymnasieklasser +2 hf-klasser (1 

ekstra stx-klasse ift kapacitetsudmelding). Herudover har vi sendt nogle elever væk (ca. en 

halv klasse). Dette skaber en del uro – mange søger tilbage/klager, og der er flere 

flytninger før – i – og efter sommerferien. Derfor kommer der løbende nye elever, og i år 

har der ikke været et frafald, der matcher tidligere år. Derfor har der været 3 elever mere i 

stx og 3 elever mere i hf, end det ”fleksible klasseloft” tillader. 

Skolen har dog fastholdt en politik om maksimalt 30 elever i stamklasserne. Ligeledes er 

elevtallet væsentligt lavere på valghold m.m., der er indført to-lærer-ordning på centrale 

fag i hf. Desuden er der ansat ekstra læsevejleder, samt en midlertidig ansættelse af en 

coach m.m. 

Det er således vurderingen, at de ekstra elever i såvel hf som stx ikke har haft en negativ 

påvirkning på det pædagogiske niveau. 

 

7. Perioderegnskab og prognose 

SF: Det aktuelle perioderegnskab (for årets første 8 måneder per 31. august 2015) viser at 

et resultat (8,6 mio. kr.), der stort set matcher det forventede resultat for perioden (8,8 mio. 

kr.).  

For hele året forventer skolen en omsætning der ligger ca. 0,6 mio. kr. over budgettet og et 

samlede resultat (3,5 mio. kr.) der ligger ca. 0,3 mio. kr. over det budgetteret resultat (3,2 

mio. kr.) 

Regeringens finanslovforslag for 2016 er netop blevet offentliggjort (29. september). Forslaget 
indeholder betydelige besparelser på uddannelsesområdet i de kommende år. Der lægges således 
på til at sløje ”omstillingsreserven” og spare 2 pct. i 2016, ca. 4 pct. i 2017, ca.  pct. i 2018 og ca. 8 
pct. i 2019.  
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Besparelserne vil medføre, at bestyrelsen fremover nødvendigvis skal have et større fokus på 
skolens økonomi. 

 

8. Nyt fra elever 

Der er afholdt første elevrådsmøde, nedsat udvalg og udpeget ny formand. Musicallen har 

premiere i dag – fylder meget pt. Der er en række elever, der skal på udveksling den 

kommende tid (bl.a. Spanien, Mexico, USA, Tyrkiet og Kina). 

Der er en generel drøftelse af elevengagement udover selve undervisningen. Eleverne peger på 

at det er svært at engagere elever. Elevrådet opfordres til at drøfte, hvorledes der kan skabes et 

større elevengagement. Væsentligt at det er tydeligt at eleverne via engagement kan se at 

engagement gør en forskel. 

 

9. Campus Svendborg 

JV: Kommunen sidder for bordenden – næste møde i morgen (1. oktober). Kommunen har 

besluttet, at 10. klasse skal herud i 2020/21 i SIMACs gamle bygninger. Mette Kristensen: 

Frem mod 2020 skal der være en dialog om indholdet af 10. klasse (er det afslutningen på 

folkeskolen eller indgangen til ungdomsuddannelse?). Væsentligt at der er et samarbejde på 

tværs til gavn for de unge. Birgit Villebro: En rigtig beslutning, men ærgerligt at der skal gå så 

lang tid, inden det implementeres. 

Der er enighed om, at skolen skal gå konstruktivt ind i samarbejdet, men at der også kan 

imødeses udfordringer, når skolerne (som konkurrerer om eleverne) fremover bliver presset af 

såvel faldende tilskud som af faldende ungdomsårgange. 

 

10. Evt. 

Næste møde afholdes den 7. december – der vil være fællesspisning efterfølgende sammen 

med ledelsen. 

 
--------------------------- --------------------------- --------------------------- 
Birgit Villebro   Mette Kristensen  Nikolaj Malchow-Møller 
 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- 
Uffe Strandby   Ulrich Ritsing   Jannie Wilsted 
 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- 
Jan D. Mortensen  Anton Ærbo Giversen  Christian Skalshøj 
---------------------------             
 
 
Jesper Vildbrad 


