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Dato: 5. december 2012 

re Navn Navnsen 
 

Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2012 

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

Formanden præsenterede indledningsvis det nye bestyrelsesmedlem valgt af eleverne, Line Marie 
Elkjær Johansen. Line går i 2m og er elevrådsformand.  
 
Beslutningspunkter: 
 

1. Godkendelse af referatet fra den 1. oktober 2012. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

2. Budget 2013 
 
Budgettet for 2013 samt prognosen for 2014 til 2017 blev gennemgået. Selve budgettet for 2013 ser 
positivt ud. Taksterne er stort set uændret og elevtallet forventes at vokse en smule. Samlet set 
forventes 2013 at give et overskud på ca. 2,2 mio. kr. Efter 2013 falder taksterne markant. Ligeledes 
begynder konsekvenserne af loftet på klassekoefficienten, som blev vedtaget i 2011, at kunne mærkes. 
Skolen bliver ganske vist kompenseret for loftet, men ikke fuldstændigt. Samlet set betyder besparel-
serne en mindreindtægt på ca. 5,6 mio. kr. i 2016 i f.t. i dag. Det indebærer, at skolen forventer et 
underskud på ca. 4 mio. kr. i 2016 og 2017. 
 
Budgetredegørelsen indeholder derfor en række forslag til forbedring af økonomien. Disse forslag blev 
gennemgået og drøftet. Der var enighed om at det var relevante og gode forslag. Der var ligeledes 
enighed om at den lokale forhandlingsret skal respekteres, og at forslagene – hvor det er relevant – vil 
blive drøftet med GL. 
 
Endelig indeholder budgetredegørelsen et forslag til nyinvesteringer i bygninger i perioden fra 2013 til 
2017. Der var enighed i at forslagene var relevante. 
 
Budgettet blev godkendt, endvidere ønskede bestyrelsen, at der på det første møde i 2013 skal 
foreligge et forslag til, hvorledes skolens økonomi fra 2014 og frem, kan forbedres samt en proces for, 
hvorledes kommende besparelser besluttes og indfases. Der tages udgangspunkt i de forslag, der er 
angivet i budgetredegørelsen. 
 
Orienteringspunkter 
 

3. Siden sidst v. JV og elevråd 
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• JV: Der har været afholdt en vellykket pædagogisk dag om skriftlighed.  
• Skolen er med i et kommunalt samarbejde om Undervisning Til Alle og har været med på den 

første KL-konference herom.  
• JV og en lærer har været på besøg i Madrid, hvor der er lavet en samarbejdsaftale om 

udveksling med en lokal skole.  
• Der har været afholdt et PEEP-projekt, hvor SG har været vært. Skolen er ligeledes vært ved et 

besøg fra Kina på fredag.  
• Der er blevet afholdt en række musikarrangementer, hvor bl.a. gamle elever har underholdt, og 

en flot julecabaret.  
• Årsfest er for første gang – med succes – afholdt i det boglige hus.  
• Skolen har deltaget i dialogmøde med kommunens skoler, hvor vi præsenterede vores 

aktivitetskatalog. 
• 3’gernes SRP-opgaver udleveres på fredag, og 2hf’ernes SSO på næste fredag  
• og endelig afholdt skolen i sidste uge en meget vellykket LOC-koncert. 

 
Eleverne:  

• Sælger honningkagehjerter. Der er solgt 440 hjerter!  
• Der har været afholdt en god julecabaret. Elevrådet flytter deres aktiviteter fra Fronter til 

Lectio. I den forbindelse overvejes det at ”åbne op”, så alle elever kan følge med i elevrådets 
arbejde.  

• En række elever har været på et godt besøg i Mexico, og Annette fortalte om hendes 
spændende besøg på en rumænsk skole.  

• Der har været afholdt OD-dag. Det er ej en fridag længere, og bl.a. derfor har tilslutningen 
været lav.  

• Samfundsfag afholdt amerikansk valgaften med stor elevtilslutning. Oplevelsen var lidt blandet 
bl.a. pga. oplægsholderne og endelig har elevrådet i f.m. deltagelse i et RUSK-projekt drøftede 
alkohol og stoffer. 

 
 

4. Status på strategipunktet internationalisering  
 

JV gav en status på skolens arbejde med internationalisering: 
 
Studieture: Skolen har revideret skolens ”studietur-politik”. Studierejsernes profil er skærpet. Rejsen 
skal integreres i undervisningen både før, under og efter. Mindst et af fagene skal være et studieret-
ningsfag. Udgangspunktet er et budget på 4-5.000 kr., men oversøiske rejser går en del over budgettet 
(der er tre i år). Retningslinierne for studieture (bl.a. om alkohol) er strammet betragteligt op, og såvel 
forældre som elever skal skrive under på reglerne om alkohol, mødetid m.m. 
 
Øvrige internationale indsatser: Skolen deltager i en række initiativer: Globale Gymnasier (med fokus 
på Mexico, Cairo og Kina), PEEP, MEP og MUN (internationale ”parlamenter” for unge), 
Commenius, udveksling m Østrig og Mexico og lærerskabte initiativer og lærernes internationale 
kompetenceudvikling. 
 
Fremadrettede initiativer: Fremadrettede vil skolen have fokus på bl.a. kulturmødet og skolens 
udvekslingselever. 
 
Der var ros til skolens indsats på det internationale område. 
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5. Orientering om fordelingsudvalgenes arbejde 

 
Punktet udskydes. 

 
6. Status for studieretningsvalg 

 
Der har været valg til studieretninger i 1g. Det er heldigvis få elever der ønsker flytning, ca. 15 ud af 
364. og pt. er det kun 6 elever på NV-retningerne der ikke kan få deres primære ønske opfyldt. LH er i 
dialog med disse 6 om alternativer. Valgene indebærer at skolen for første gang kan oprette en gr-la-
retning.  
  

7. Evt. 

Ingen bemærkninger 
 
 
Næste møde:  
 
SF vender tilbage med forslag til mødetidspunkter (via doodle) snarest.  
 
SF 051212 
 
 
 

---------------------------  -----------------------------  --------------------- 
Per Michael Johansen  Erik Meldgaard Bendorf  Hanne Klit 
 
 
---------------------------- ------------------------------  -------------------- 
Jannie Wilsted   Ulrich Ritsing    Birthe Christensen 
 
 
----------------------------- -------------------------------  --------------------- 
Annette Munk Jensen  Line Johansen    Preben Clausen 

 
------------------------------ 
Jesper Vildbrad 
































