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Dagsorden: 

 

 

A. Godkendelse af  

a. Referat fra bestyrelsesmødet den 30. november 2020. Referatet godkendt 

b. Dagsorden. Godkendt. 

 

B. Meddelelser 

a. Coronasituationen – undervisning, trivsel og eksamen 

Jakob Schiødt orienterede om status. Eleverne har haft virtuel undervisning fra 9. 

december 2020 til 15. marts 2021. I de to uger før påske er eleverne tilbage på skolen 

med en dag om ugen, hvor de undervises udendørs. 

I hele perioden med virtuel undervisning har klassernes kontaktlærer ugentligt haft en snak 

med klassen om status på undervisningen. Kontaktlærerne har meldt tilbage til 

studievejleder, andre af klassens lærere og ledelse efter behov. Vi har lige haft lærermøder 

(klassernes lærere, og studievejledere) og karaktermøder (kontaktlærere, studievejledere 

og ledelse). Her er alle klasser gennemgået og alle elever med særlige udfordringer er 

blevet drøftet. Samtidigt har vi ”almindelig” fraværsopfølgning. Her er der også elever, der 

dukker op og bliver kontaktet med henblik på hjælp og vejledning. 

Skolens mentorkorps og skolepsykolog arbejder både virtuelt og med fysiske møder. 

Der er et stående tilbud til eleverne om, at de kan komme på skolen og arbejde, hvis deres 

forhold i hjemmet ikke er egnede til det, eller hvis det at skulle ”i skole” kan hjælpe 

eleverne med selvmotivationen. I forbindelse med fraværsopfølgning er der også elever, 

der har fået tilbuddet om at komme på skolen i en form, der er vanskelig at sige nej tak til.  

Der er virtuelle møder i Erled, hvor Corona-undervisning også bliver vendt. 

Efter påske regner vi med, at mindst halvdelen af eleverne er tilbage. Vi er i gang med at 

gøre klar til, at eleverne skal kunne teste sig selv her på skolen. Det inkluderer, at skolen 

skal ansætte selv-test supervisorer. Arbejdet er vanskeliggjort af, at vi ikke ved om vi skal 

kunne teste 7 klasser 2 gange om ugen eller om det er 42 klasser 2-3 gange om ugen.  

Eksamen. 1g 1 mdt. eksamen, 2.g 1 mdt. eksamen, 3.g skr. dansk, mdt. srp + 2 mdt. A-

fag. Vi ved endnu ikke hvor langt hen mod skoleårets afslutning, der skal undervises. Vi 

har endnu ikke en bekendtgørelse for dette. Vi ved meget lidt om årsprøver for 1.g og 2.g. 

 

b. Søgetal og elevfordeling. Der er ca. 7 % færre ansøgere til stx i Region Hovedstaden. Der 

er også lidt færre ansøgere i vores fordelingsområde, og ligeledes til Nærum Gymnasium. 



 

 
 

Det giver lidt usikkerhed om, hvorvidt vi kan oprette 13 eller 14 1.g klasser til næste 

skoleår. 

   

 

C. Beslutningspunkter 

a. Konstituering af bestyrelsen. Mette Kaagaard er nødsaget til at udtræde af bestyrelsen. 

Jens Ive takkede Mette for arbejdet i bestyrelsen. Jens Ive og Niels Hjølund Pedersen er i 

dialog med en kandidat, som de mødes med efter påske, hvorefter der kan meldes ud til 

bestyrelsen.  

b. Udviklingsaktiviteter 2021/22 (bilag). I det kommende skoleår vil vi ændre den måde 

udviklingsarbejdet har foregået frem til nu. Grundtanken er, at hvor det tidligere har været 

alle lærere, der har deltaget i udviklingsarbejdet, så overgår vi til en model, hvor det ikke 

længere er obligatorisk at deltage i udviklingsarbejde. I næste skoleår bliver det færre 

lærere, der bruger mere tid på at arbejde med udviklingsprojekter. Det er tanken, at 

arbejdet munder ud i en række gennemarbejdede projekter, der danner grundlag for en ny 

strategiplan. Efter en kort drøftelse af, hvorvidt alle lærere skal være forpligtet til at 

arbejde med udviklingsprojekter hvert år, konkluderede Jens Ive, at bestyrelsen tilsluttede 

sig, at der gås videre med projektet. 

 

 

D.  Tema/debat 

a. Elevtrivselsmåling (ETM), orientering ved Tulu Hansen og drøftelse (bilag). Tulu Hansen 

gennemgik udvalgte dele af ETM. Niels Hjølund supplerede med ros til eleverne og elevråd.  

Frederik Rothe udtrykte glæde over, at elevrådet kunne være med til at rykke bl.a. 

koordinering af skriftligt arbejde. Systemet med at have klasserepræsentanter fungerer 

godt og vil fortsætte med det. 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultat af elevtrivselsmålingen og roste elever og 

lærere for det flotte resultat. 

  

 

E.  Økonomi 

a. Godkendelse af årsrapport 2020 (bilag). Robert Knudsen gennemgik hovedtræk fra 

årsrapporten. Årets resultat er et underskud på 32.000. Skolen har en god likviditet. Ingen 

spørgsmål til årsrapporten. Jens Ive kommenterede, at skolen generelt har en flot økonomi 

og at det lille underskud er meget tæt på det budgetterede nulresultat. Bestyrelsen 

godkendte årsrapporten. 

b. Godkendelse af revisionsprotokollat (bilag). Robert Knudsen gennemgik hoverdtrækkene. 

Der er en blank revisionspåtegning, med nogle ganske få kommentarer. Til juni skal skolen 

have lavet en finansiel strategi. Denne bliver udarbejdet og fremlagt på næste 

bestyrelsesmøde. Der er en kommentar om, at der arbejdes efter en regnskabsinstruks, 

der skal opdateres. Regnskabsinstruksen bliver revideret. Bestyrelsen godkendte 

revisionsprotekollatet. 

c. Bemyndigelse til indberetning. Bestyrelsen bemyndigede Robert Knudsen til at indberette.  

d.  Budgetrevision 2021 (bilag). I forhold til det budget, der blev vedtaget i november, er der 

sket en del ændringer som redegjort for på bilaget. Robert Knudsen gennemgik bilaget. 

Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der til næste bestyrelsesmøde laves et nyt budget. 

Bestyrelsen tilslutter sig, at der udarbejdes et nyt budget til det næste bestyrelsesmøde. 

 Der indstilles til bestyrelsen, at de indefrosne feriepenge bliver indbetalt til feriefonden, når 

det bliver muligt, sådan at gælden afvikles. 

 Bestyrelsen tilsluttede sig, at de indefrosne feriepenge indbetales, når det bliver muligt. 

 

  



 

 
 

5.  Næste ordinære møde:  

3. juni 2021, 15. september 2021, 30. november 2021 og 29. marts 2022,  

alle kl. 16.30  

  

 

6.  Evt. Referat fra mødet 30. november godkendes ved en mail.  


