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Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2020  
 
Deltagere: Nikolaj Malchow-Møller, Kim Galsgaard, Birgit Villebro, Jannie 
Wilsted, Lisbeth Abildgaard, Uffe Strandby, Anton Büchert, Sebastian K. 
Nielsen samt Jesper Vildbrad (rektor), Tine Spanggaard (vicerektor og HR-
chef) og Lars Bonne Christensen (administrationschef og ref.) 
 
Afbud: Hanne Ringgaard Møller 
 

Beslutningspunkter:  

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 15. juni 2020 

Referatet blev godkendt.  

 
2. Realisering af rektors resultatkontrakt for 2019/20  

Med udgangspunkt i den udsendte afrapportering drøftede bestyrelsen 

udmøntningsgrad af resultatkontrakten for skoleåret 2019/20.  

Konklusionen blev, at kontraktens punkter 1 og 3 anses som værende 100% 

opfyldt, mens punkt 2 anses som værende 66% opfyldt.  

 

3. Godkendelse af rektors resultatkontrakt for 2020/21  

JV redegjorde kort for resultatkontraktens indhold, der fokuserer på to 

hovedpunkter som bestyrelsen godkendte på mødet i juni 2020:  

• Implementering af tiltag i forlængelse af analyse af skolens elevoptag, 
fravær og frafald. 

• Pædagogisk/didaktisk udvikling med fokus på skriftlighed, virtuel 
undervisning og reformimplementering. 

 
Førstnævnte punkt er som udgangspunkt et 2-årigt projekt, da effekten af de 

initiativer, der skal igangsættes, ikke forventes at kunne realiseres indenfor et 

enkelt skoleår.  

NMM nævnte, at det er en bevidst strategi, at kontraktudkastet indeholder få 

centrale mål for skolen. 

Der var en drøftelse af kontraktens punkter, herunder brugen af virtuel 

undervisning, hvor vurderingen er, at lærere og ledelse er mere positive end 

eleverne ift. omlægning til virtuel undervisning. Elevernes erfaringer og 

vurdering vil derfor også indgå i udviklingsarbejdet.     

Bestyrelsen gav udtryk for opbakning til kontraktens indhold. Inden en endelig 

godkendelse skal der indarbejdes kvalitetsmål i punkterne 1.a, 1.c og 2. Det 

kan i den forbindelse godt være andre end bestyrelsen, der vurderer 

kvaliteten.  
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Bestyrelsen bemyndigede US og NMM til at færdiggøre kontrakten.  

 

4. Økonomi: 

a. Perioderegnskab og prognose 

Perioderegnskab og prognosen for 2020 blev gennemgået. 

Perioderegnskabet pr. 31/8 viser et bedre resultat end forventet, hvilket 

primært er en konsekvens af mindre elevfrafald end forventet samt et fald i 

driftsudgifterne som følge af corona-restriktioner og den deraf følgende 

aktivitetsnedgang på skolen.   

Prognosen for regnskabsåret 2020 viser fortsat et lille overskud. Den største 

usikkerhed knytter sig til ændringen i feriepengeforpligtelsen som følge af 

overgangen til ny ferielov. EY vil bistå i beregningerne af de eksakte 

konsekvenser for regnskabet i 2020 samt budgettet for 2021.  

Bestyrelsen tog perioderegnskab og prognose til efterretning.  

b. Udkast til finansiel strategi 

Udkastet til finansiel strategi blev fremlagt.  

Skolens risikoprofil er forsigtig. Det betyder bl.a., at der fremover kun kan 

optages lån i DKK, og at der ikke længere kan optages lån med tilknytning af 

finansielle instrumenter (renteswaps).  

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med strategien. Inden endelig godkendelse på 

det kommende bestyrelsesmøde, skal der tilføjes et kort afsnit om behovet for, 

at skolens realkreditinstitut fastsætter markedsværdien af skolens bygninger 

med passende intervaller. 

 

Orienteringspunkter: 

5. Orientering om håndtering af Covid-19 på SG 

JV informerede om SG’s håndtering af Covid-19. Indtil videre er der kun 1 

elev, der er testet positiv. Den positive test medførte, at hele klassen blev 

sendt hjem med besked om at blive testet.     

Blandt rækken af tiltag på SG blev nævnt ekstra rengøring, afspritning, brug af 

forskellige indgange for skolens elever, samt at ledelsen hver morgen fungerer 

som ”vagter” ved indgangene for at sikre, at alle elever spritter eller vasker 

hænder, når de møder ind på skolen.  

De største udfordringer findes i kantineområdet, hvor der særligt i 

spisepausen kan være mange elever samlet. JV drøfter mulige løsninger på 

denne udfordring med elevrådet. 

Retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne åbner op for muligheden for at 

samle op til 500 elever, så længe krav om afstand overholdes. Det har derfor 

været muligt at samle eleverne årgangsvis til morgensamlinger.  
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Enkelte studieture i dette skole er allerede aflyst, hvilket naturligvis er en 

skuffelse for de berørte elever. Sandsynigvis aflyses 2. g’ernes studieture til 

november iflg Udenrigsministeriets nuværende rejsevejledning. 

Skolen har tilbudt antistoftest til elever og ansatte.  

Der var en drøftelse af mulige tiltag for at forhindre, at for mange mennesker 

befinder sig på samme sted på skolen.  

BV nævnte, at eleverne på Nymarkskolen sendes rundt om bygningen i 

forbindelse med klasseskift. Muligheden for at ansætte ”corona-vagter” blev 

drøftet for at sikre sikre, at eleverne holder afstand.   

NMM rundede punktet af med, på bestyrelsens vegne, at rose håndteringen af 

udfordringerne, og understregede, at det er vigtigt, at der fortsat holdes fokus 

på at sikre overholdelse af regler og retningslinjer. 

 
6. Unge og alkohol   

JV informerede om en henvendelse underskrevet af formand/direktører fra 

Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og 

Sundhedsstyrelsen, vedrørende unges brug af alkohol.  

I forbindelse med fester på skolen kan eleverne købe alkohol (max. 5%).  

De alkoholrelaterede udfordringer til skolens fester opstår ofte i forbindelse 

med, at eleverne holder forfest, og dermed møder berusede op til festerne på 

skolen. 

Det har tidligere været forsøgt at afholde alkoholfri fredagscafé, hvilket 

resulterede i meget få deltagere sammenlignet med de almindelige 

fredagscaféer.  

Der var en drøftelse af om skolen kan gøre noget for at mindske problemet. 

Der var flere bud på initiativer. Eksempelvis at forsøge med alkoholfrie fester 

eller at lukke indgangene kl. 20, hvilket vil betyde, at forfesterne slutter 

tidligere. Desuden blev muligheden for at teste deltagernes alkoholpromille 

ved indgangen foreslået.   

SKN nævnte, at det ofte er gymnasielevers venner, der skaber de største 

udfordringer, og at man derfor kunne overveje at indføre et loft for antallet af 

venner, der kan komme ind til festen.   

JW argumenterede for, at eventuelle initiativer bør koordineres med områdets 

øvrige ungdomsuddannelser, så eleverne møder de samme vilkår uanset valg 

af uddannelsesinstitution.  

KG nævnte, at et egentligt alkoholforbud formentligt ikke kommer til at virke, 

men at man kunne overveje at informere forældre inden skolens fester med 

henblik på at reducere omfanget af forfester.  
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NMM rundede af med en opfordring om at tænke videre over mulige gode 

tiltag. Punktet tages op igen på næste møde, hvor HRM forventes at komme 

med et oplæg om emnet.   

 

7. Orientering om studiestart på SG  

JV orienterede om studiestarten.  

Der er d.d. 281 STX-elever i 1.G, og skolen har elever på venteliste. 

Afhængigt af et eventuelt frafald vil SG optage elever fra ventelisten efter 

grundforløbet.  

Der har været afholdt en række gode introaktiviteter, og de første eksamener 

afholdes efter efterårsferien.  

Mandag d. 28/9 afholdes forældreaften, der danner udgangspunkt for 

elevernes valg af studieretning. 

HF’erne er også kommet godt i gang. Klasserne har været på 3-dages tur til 

København, og frafaldet fra klasserne har indtil videre været meget lavt. 

I uge 39 ville der under normale omstændigheder have være afholdt 

naturvidenskabsfestival på SG med 600-800 folkeskoleelever på besøg. 

Denne aktivitet er desværre aflyst pga. Covid-19.  

Der er i år rigtig mange elever, der har meldt sig til skolens udvalg og 

aktiviteter. Særligt positivt er det, at der i år er langt flere HF-elever, end der 

tidligere har været.   

 
8. Orientering om ændring af afleveringsfrister på SG   

SKN orienterede om ændringen af afleveringsfrister fra elevernes perspektiv. 

Sagen udsprang af et læserbrev og udviklede sig derfra til en større sag i de 

danske medier. Elevrådet vil foreslå tre konktrete initiativer i forhold til 

afleveringsfrister, som de ønsker at drøfte med skolens ledelse.  

US nævnte, at det havde været interessant at følge sagen i medierne, og at 

det er forståeligt, at både skole og elever har en holdning til dette emne.   

BV gav udtryk for, at det kunne være oplevelsen af manglende dialog, bl.a. 

som følge af de særlige omstændigheder i forbindelse med 

skolenedlukningen, der var årsag til at sagen opstod.   

NMM nævnte, at det ikke er bestyrelsens opgave at blande sig i den konkrete 

sag, men at han bakker op om, at skolen træffer den slags beslutninger og har 

en klar holdning til deadlines.   

Punktet blev rundet af med en generel opfordring om fokus på en fortsat god 

dialog mellem elever og ledelse.  
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9. Nyt fra elever og skolen 

- SG er blevet kåret som årets røgfri skole i RegionSyd Danmark, hvilket 

gav fin omtale i medierne 

- MUS-lejr afholdt. Dagene blev afsluttet med en koncert på skolen 

- Den nuværende forpagter fortsætter med at drive kantinen  

 

10. Bestyrelsens 5 minutter  

  

11. Evt. 

US nævnte, at han fratræder sin stilling på Ollerup Gymnastikhøjskole ved 

årsskiftet. Hvis der er ønske herom, vil han gerne fortsætte 

bestyrelsesarbejdet på SG. 

NMM nævnte, at han gerne ser, at US fortsætter i SG’s bestyrelse.  
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