
Bestyrelsesmøde d. 7. december 2022 

Dato 7/12-2022 Mødetidspunkt 17.00-21.00 Mødested: Lærerværelset på MKS 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Mødeleder Torben Flagsø 

Referent Karin Piccini 

Deltagere Torben Flagsø (TF), Torben Samson (TS), Jesper Berring-Langberg (JL), Karina Hasselriis (KAHA), Maria Rasch (MR), Ruben 

Carpens (RC), Troels Eriksen (TE), Inken Christensen (IC), Muhammed Bektas (MBE), Carsten Gade (CG), Anders L. Lassen 

(AL), Nicholas Frost-Lindsteen (NFL), Siff Hansen (SHA), Lars Holm-Nielsen (LHN), samt Mie Therp (elevråd GS) 

Afbud/fraværende Siff Hansen (SHA)/Mie Therp (elevråd GS) 

1. Velkomst v. TF 

Diskussion TF bød velkommen og konstaterede afbud fra SHA, samt at Mie Therp ikke var til stede. 

Der er fulgt op på punkter fra Planner (dog er Økonomisk ramme for halbyggeri taget af dagsordenen – se under evt.). 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion 

 

 

CG præsenterede det udsendte bilag med udvalgte nedslag. 

Børn og unges trivsel er et højaktuelt emne, som vi dagligt forholder os til og arbejder med. I den kommende tid vil der være 

fokus på at se på problemstillingen i et andet lys end behandling, som i GYM sker via ordning med privat psykologhus. Der er i 

GYM afsat 1½ personaledag i marts, bl.a. med eksternt oplæg. Det vil formentlig blive taget op i GS-regi på et senere tidspunkt. 

Blandt lærerne i begge afdelinger er der et stigende ønske om at gå på nedsat tid. Ledelsen har forståelse for ønsket og forsøger at 

imødekomme i et vist omfang, men jo flere på nedsat tid, desto mindre fleksibelt er skemalægning. Mange jobsøgende har 

muligheden for nedsat tid som et parameter, så vi kan ikke bare sige nej, hvis vi vil have kvalificeret personale. Det er ikke 

ledelsens opfattelse, at lærergerningen er blevet for hård/udfordrende, men at det mere bunder i privat/familierelaterede forhold. 

Ledelsen har drøftet kommunikation og vil understrege over for lærerne, at de ikke forventes at svare på beskeder uden for 

almindelig arbejdstid. Der skal være så megen fleksibilitet som muligt, så personalet ikke mister deres handlerum, men det skal 

rammesættes. Lærerne praktiserer det forskelligt og det er vigtigt at forventningsafstemme med forældrene ved første møde. 

Uddybende orientering om festen d. 2/12 og rektors brev til GYM forældre. Kruse er et af de eneste gymnasier med mulighed for 

at tage gæster med. Denne gang var der ikke helt styr på gæstebilletter, og desværre oplevede ledelsen en gruppe gæster, som 

tydeligvis var der for at lave ballade, ikke for at feste. Det er ikke ledelsens vurdering, at vores egne elever var involvere t i nogle 



af episoderne. Beslutning om at lukke for gæster resten af skoleåret er truffet sammen med Festudvalget, som er kede af 

udviklingen. Hvis der åbnes for gæster i næste skoleår, vil det være en model hvor eleven er mere knyttet til/ansvarlig for sin 

gæst. 

På baggrund af møder om de nye optagelsesregler er vi ved at udarbejde informationsmateriale, som vi kan gå ud med så snart det 

ligger fast at modellen udrulles. Det er vigtigt at informere om, at de private gymnasier ikke er en del  af den nye 

fordelingsmodel. På spørgsmål fra bestyrelsen svarede CG, at hvis kapacitetsgrænsen bortfalder, vil ledelsen gerne se på 

muligheden for at optage en ekstra klasse. 

Bestyrelsen spurgte om ledelsen har planer om at lade udskolingselever møde senere? Det er ikke umiddelbart i støbeskeen, men 

måske skal vi på et tidspunkt se på det i større skala. GYM vil have svært ved at indføre det, da vi skal opfylde et specifikt 

timetal. 

TF kvitterede for punktet om børn og unges trivsel - bestyrelsen er glad for, at ledelsen sætter fokus på det emne. 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

3. Elevrådsrepræsentanten fra GS har ordet 

Diskussion Ikke til stede på mødet 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

4. Økonomi – månedsgennemgang v. LHN 

Diskussion LHN præsenterede det udsendte materiale med enkelte nedslag og spørgsmål fra bestyrelsen.  

Trods mange på venteliste ses de manglende GYM-elever i indtægterne. På lønsiden er der brugt mere end budget i GS pga. 

sygdom. På Ejendom ses store energiregninger, grundet vejr og markedspriser, men vi håber at få penge tilbage. Korrigeret fra 

sidste gennemgang kan LHN konstatere, at kantineløn til afgående kantineleder var sat af i årsregnskab 2021, derfor forventer vi 

et bedre resultat. Overskridelsen i udgifter til markedsføring kommer ikke til at betyde, at vi sparer frem mod orienteringsaftenen, 

da det er vigtigt at få så mange som muligt i huset den aften. 

Der er foretaget flere investeringer end budgetteret, bl.a. i sløjdlokalet, men det er noget, vi har glæde af.  

LHN regner med, at forecast er lidt pessimistisk, og håber at lande bedre. 

På spørgsmål fra bestyrelsen svarede LHN, at Lærere GS i KPI også indeholder vikarerne. 

Konklusioner/Beslutning Intet 



Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

5. Endeligt budget vedtages v. CG og LHN 

Diskussion Ledelsen har lyttet til bestyrelsens kommentarer på sidste møde og har arbejdet med budgettet. I forhold til budgetudkast er der 

foretaget ændringer på kantinen, så priserne gradvist øges og der stiles efter en bruttoavance på 80% og på investeringsplane n, 

hvor bl.a. ombygning af administrationsgangen udskydes og renovering af  hovedindgang og centralgange fremrykkes. 

Herefter fulgte en længere drøftelse af tilskuddet til kantinen og den ønskede udvikling, både ift. drift og udvalg/kvalitet.  

Bestyrelsen er enig i ønsket om at højne kvaliteten, holde eleverne i huset og priserne i et rimeligt niveau, men for 3 år siden 

lagde bestyrelsen sig fast på et tilskud på omkring 300t (skal inflationskorrigeres). 

Ledelsen opfordrer til at se på kantinens andel af den samlede økonomi og til drøftelse af, hvad ambitionen med kantinen er. 

Hvilken værdi tilfører kantinen skolen, elever og ansatte og hvad betyder den ift. branding af skolen. Vi har valgt at ansætte en  

kok med erfaring i at købe ”rigtigt” ind og bruge de rigtige råvare, men vi mangler at se effekten af det, da det først er fr a august. 

Ledelsen følger løbende op på møder med kantinelederen. Bestyrelsen havde forventet at se en effekt allerede nu. 

Bestyrelsen drøftede herefter emnet i enerum. 

Bestyrelsen anerkender at kantinen er en vigtig del af skolen og dækker en række servicefunktioner til glæde for elever og 

personale, men bestyrelsen savner en helhedsplan for kantinen, som tidligere efterspurgt. Bestyrelsen sender derfor et ambitiøst 

signal om at ledelsen skal ramme 550t kr., selvom der er erfaring for, at det budgetterede beløb ofte overskrides. Bestyrelsen 

beder desuden ledelsen præsentere en helhedsplan for kantinen, men overlader detaljer og drift til ledelsen. 

Skolen følger en stigning i de kommunale takster til sfo på 200kr pr. måned, men vælger også at lade rabatten på 2. barn stige til 

400kr. (det drejer sig om ca. 25 børn). Bestyrelsen tager ændringen til efterretning. 

Der er foretaget ændringer i investeringsplan, hvor ombygning af administrationsgangen og udskiftning af gavlbrædder på 

Kometens nordside udskydes, så det giver et større beløb til renovering af hovedindgang og centralgange. Slutresultat 2023 er 

uændret. Bestyrelsen spørger om beløbet kan hæves, men da overskudsgrad og nøgletal er fundet efter rådgivning fra vores 

revisor, anbefaler ledelsen ikke at hæve beløbet. Bestyrelsen foreslår at søge midler fra et andet sted, f.eks. fondsansøgninger 

eller aktivere noget af investeringen. LHN svarer til det sidste, at det ikke kan lade sig gøre, at det er renovering af eksisterende 

og ikke nye projekter. 

Bestyrelsen gjorde klart, at den med kommentarerne til budgetforslaget ikke ønskede at stoppe ombygning af 

administrationsgangen med dårligere arbejdsmiljø for ledelsen til følge. Derfor godkendes det samlede beløb til investeringer i 

2023, idet ledelsen selv kan prioritere rækkefølgen. 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse godkender budgettet med den aftalte ændring af tilskuddet til kantinen, så det bliver 550t kr. Ledelsen får til 

opgave at præsentere en helhedsplan for kantinedriften. Desuden understreger bestyrelsen at det er op til ledelsen at vurdere, 

hvordan summen til investeringer bruges. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 



Helhedsplan for kantinen udarbejdes Ledelsen ??? 

6. Rekrutteringsstrategi v. TS og CG 

Diskussion TS og CG præsenterede den strategi for rekruttering, som er nedskrevet pba. erfaringer fra de seneste ansættelser i ledergruppen. 

Den skal hjælpe til en bedre forberedelse af processen, så udvalget sammensættes bedre og den enkeltes opgave er klar. Det er 

vigtigt, at der er en god fordeling i udvalget og at bestyrelsen er repræsenteret ved ansættelse af leder, men udvalget bør heller 

ikke bliver for stort. 

Herefter blev punkterne i strategien gennemgået. Det er ikke en udtømmende liste, men den indeholder punkter, som forekommer 

vigtige efter seneste ansættelsesrunde. 

Bestyrelsen foreslår at flytte pkt. 3+4 til den indledende tekst, da de er mere værdibaserede, og at pkt. 6 lægges ind un der pkt. 1. 

I forhold til pkt. 3 fulgte en drøftelse af mangfoldighed og hvordan det skal indgå i ansættelsesprocessen. Det skal kommunik eres 

på et mere overordnet plan og være bredere i formuleringen end her.  

Bestyrelsen overvejer, om man altid skal kalde alle interne kandidater til samtale, som man gør i andre organisationer. 

TS og CG foretager de aftalte ændringer. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen godkender oplægget med de aftalte ændringer. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Strategien tilrettes TS og CG Snarest 

7. Status på udmeldte elever i GS og GYM v. NFL og AL 

Diskussion NFL og AL besvarede spørgsmål til det udsendte materiale. I GYM ses flere udmeldte end tidligere, men vi har også mange 

elever og der er efterfølgende blevet optaget elever, som ønskede at skifte til Kruse.  

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, men ønsker at tilføje en kolonne med Anden årsag. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Anden årsag tilføjes KP Inden mødet i maj 2023 

8. Status på halbyggeri v. CG 

Diskussion Ikke noget nyt, da vi ikke har købt jorden endnu. Vi afventer stadig en invitation fra kommunen til møde om de ændringer til 

kontrakten, som skolen har fremsendt. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   



9. Evt. og meddelelser 

Diskussion Finansieringsudvalget skulle have fremlagt et bud på ramme for halbyggeri, men det er i samarbejde med bestyrelsens 

formandskab udskudt til det er mere aktuelt. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 7. februar 2023 kl. 17.00 


