
Bestyrelsesmøde d. 25. marts 2021 

Dato 25/3-2021 Mødetidspunkt 17.00-22.00 Mødested: Microsoft Teams 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Mødeleder Torben Flagsø 

Referent Karin Piccini 

Deltagere Torben Flagsø (TF), Torben Samson (TS), Jesper Berring-Langberg (JL), Louise Juhl (LOJ), Maria Rasch (MR), Martin Edens 

(MME), Troels K. Eriksen (TE), Inken Christensen (IC), Henrik Poulsen (HP), Carsten Gade (CG), Lis R. Lau (LRL), Anders L. 

Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN) - pkt. 1-5: Caroline Øberg (elevråd), Niels Joachim Madsen (elevråd) 

Afbud  

1. Velkomst og underskrift af referat v. TF 

Diskussion TF bød velkommen til mødet og ridsede regler for brug af chat, mikrofon og ræk hånden op-funktionen op. 

TF mindede om, at underskrift af referater fra virtuelle møder kan foregå ved at man kigger forbi kontoret, efter aftale med KP. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Økonomi – månedsgennemgang og Corona-regnskab v. LHN  

Diskussion 

 

 

LHN gennemgik udvalgte poster i det fremsendte materiale og bestyrelsen spurgte ind undervejs.  

LHN nævnte desuden, at der ikke er udarbejdet corona-regnskab for den forgangne måned, da der ikke har været udgifter direkte 

relateret til corona. LHN forventer at lave nyt corona-regnskab fra april måned, hvor vi bl.a. får udgifter til aflønning af 

testsupervisorer, mv. 

Indtægter er som forventet (tilskud og skolepenge), men udgifter til f.eks. aftentillæg, indkøb af bøger og kurser er faldet.  

På spørgsmål fra TF redegjorde LRL for manglende elever i GS, som ses i hhv. 1. kl. (hvor der netop er optaget 1 ny elev i da g) 

og i udskolingen, hvor det er afgang til efterskole. GS-ledelsen kæmper for at få pladserne besat. 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

3. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet 

Diskussion Formanden bød elevrådsrepræsentanterne velkommen. 



Elevrådet har holdt møde tidligere i dag. Her blev bl.a. fulgt op på det virtuelle arrangement med bingo og tilbagemeldingerne var 

positive, så elevrådet ønsker at afholde flere virtuelle arrangementer. Ledelsen fortalte her, at der er planer om at nedsætte et 

udvalg af 3.g-repræsentanter, som skal være med til at planlægge tiden frem mod huen, så der er trivsel og hygge, selvfølgelig i 

henhold til gældende restriktioner. Elevrådet nævner mulighed for morgenmad i klasserne, når de er tilbage  – LHN svarer, at 

kantinen meget gerne vil involveres, da de savner at lave mad til eleverne . 

Tilbagemeldinger fra mødet er desuden, at eleverne er glade for at skulle tilbage til skolen, men frustrerede over ikke at vi de nok 

om eksamen; udtræk og hvornår. AL svarede, at ledelsen også savner middagssamlinger til at give generelle informationer, men  

at der på glasskabet i Lectio er meldt ud hvilke eksaminer, eleverne skal til og hvornår de får besked om udtræksfag. Der er i år 

offentliggørelse tidligere end normalt og desuden kendes for 3.g’s vedkommende 2 af de 4 eksaminer, skr. DA og mdt. SRP.  Det 

vi ikke ved endnu er, hvad der skal ske i tiden, hvor de skriftlige eksaminer skulle have ligget – vi afventer nyt fra ministeriet. 

CG forstår elevernes frustration og beder elevrådet om at invitere ledelsen til næste elevrådsmøde, så de der kan fortælle o m dét 

de ved, og dét de ikke ved. 

TF foreslår virtuel spørgetime, hvor eleverne kan stille de spørgsmål, som frustrerer dem – det kunne være med ledelsen, 

studievejleder, teamleder. 

Elevrådet indkalder til stormøde d. 21/4, hvor der vælges ny formand. De nuværende formænd forventer dog at deltage i næste 

bestyrelsesmøde, så overgangen for de nye bliver blød.  

TF afsluttede med at takke for elevrådets gennemgang og understregede at elevernes trivsel ligger bestyrelsen meget på sinde.  

Konklusioner/Beslutning Ledelsen tilbyder virtuel spørgetime. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Spørgetime oprettes Ledelsen Snarest 

4. Drøftelse af fastsat dato for Generalforsamling 2021 v. TF 

Diskussion TF vil gerne høre ledelsens mening om indstillingen. CG nævner de mange opgaver, som hele tiden kommer ind fra højre ifm. 

corona – ”vi asfalterer, mens vi kører”. Derfor er det ledelsens ønske, at generalforsamlingen udskydes til august, så der her i 

foråret kan være fokus på at køre skoleåret godt færdigt. Forhåbentlig oplever vi lidt mere stabilitet i driften efter sommerferien 

og derfor mere overskud til at planlægge og gennemføre en god generalforsamling.  

Ledelsen skal være opmærksom på forberedelse af materiale til generalforsamlingen før sommerferien, da frister for udsendelse 

forud for generalforsamlingen skal overholdes. 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse vedtager at udskyde generalforsamlingen til ultimo august – ledelsen og formandskabet finder en passende 

dato i august, som meldes ud, når udskydelse af generalforsamlingen offentliggøres.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Ny dato i august findes 

Udskydelsen meldes ud 

CG+TF 

CG+TF+KP 

Snarest 

Snarest 



5. Afholdelse af bestyrelseskonference i september v. TF 

Diskussion Formandskabet anbefaler at afholde en bestyrelseskonference og ønsker medlemmernes input hertil. 

Forslag er et oplæg om det at være bestyrelsesmedlem i en privat virksomhed med professionel bestyrelse – og om hvordan man 

balancerer bestyrelsesrollen med dét at være forældre til et barn på skolen. Et andet forslag er oplæg om processen med den 

partnerskabsaftale, som hen over foråret og sommeren bliver indgået mellem Furesø Kommune og MKS.  

Medlemmer kan sende øvrige forslag til emner til TF og TS på mail inden d. 1. maj 2021. 

Desuden er der enighed om, at bestyrelsen savner den uformelle snak og følingen af, hvad der rører sig blandt forældre og and re 

bestyrelsesmedlemmer, især her under corona, hvor møderne har været virtuelle. 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse vedtog at afholde bestyrelseskonference i september måned. Formandskabet og ledelsen finder dato og 

planlægger konferencen. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Dato for konference findes 

Forslag til emner sendes til TF+TS 

Ledelse og formandskab 

Medlemmerne 

Snarest 

Inden 1/5-2021 

6. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion Med udgangspunkt i det udsendte bilag redegjorde CG for status på skolens drift. 

I forhold til den gradvise genåbning tager vi i ugen efter påske et nyt skridt, hvor 5. -8. kl. og 1.g-2.g nu også må komme tilbage 

på halv tid. Der arbejdes på højtryk for at lave en god fordeling og klargøre skolen til øget genåbning. 

Desuden er der fra myndighedernes side krav om, at vi stiller selvtest til rådighed for GYM -elever og -lærere. Det er vi som skole 

ansvarlige for og vi har derfor ansat 5 af vores GS-vikarer som supervisorer, som uddannes til at vejlede elever/lærere i, hvordan 

de udfører selvtesten. Derudover skal de stå for manuel registrering af de testede, da vi dagligt skal indsende data til 

sundhedsmyndighederne i et excelark. CG nævner, at Danske Gymnasier arbejder på at indkøbe et digitalt testsystem, så 

gymnasierne kan undgå den manuelle registrering. Bestyrelsen spurgte ind til GDPR, hvor LHN svarede, at vi ikke er underlagt 

GDPR, når det er et myndighedskrav og at vi naturligvis passer på.  

Der er nøje beskrevede regler, hvis en elev tester positiv. Bestyrelsen henleder ledelsens opmærksomhed på håndtering af elever 

som tester positiv ift. øvrige elevers reaktion. CG svarer, at vi endnu ikke er bekendt med udfordringer af den slags, men at vi 

naturligvis er opmærksomme. 

I GS er der ikke krav om test, men det vil blive tilbudt alle elever over 12 år at lave en selvtest – det er kommunen, der sørger for 

dette setup. 

Et opmærksomhedspunkt i medarbejdergruppen er, at der er krav til test af GYM-lærere, men ikke GS-lærere. Vigtigt at nævne 

for GYM-lærerne, at hvis de er bekymrede over at færdes på de fælles arealer, må de holde sig til GYM-områderne. 

CG redegjorde for søgningen til gymnasiet og svarede på spørgsmål fra bestyrelsen . 

Bestyrelsen takkede ledelsen for gennemgangen. 



Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning og bakker enstemmigt op om ledelsens indstilling. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

   

7. Resultatkontrakt; pkt. 1a Synlighed internt og 1b Fokus på indsatsområder, handlinger og prioriteringer v. CG 

Diskussion CG præsenterede kort ledelsens indstilling og bad om bestyrelsens opbakning til at suspendere den tidsmæssige ramme, da det 

ligger ledelsen meget på sinde at have tid til at involvere personalegruppen i udvikling af katal oget, hvilket ikke har været muligt 

pga. corona. 

Bestyrelsen bakker op om ledelsens indstilling under forudsætning af, at der fastsættes en ny deadline. Det blev vedtaget at 

udskyde deadline til bestyrelsesmødet ultimo oktober/primo november (endnu ikke fastlagt). 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse godkendte ledelsens indstilling – dog med beslutning om ny aftalt deadline i efteråret 2021.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Præsentation af katalog Ledelsen På møde i okt./nov. 

8. Resultatkontrakt; pkt. 4f. Fokus på undervisningsmiljø v. CG 

Diskussion CG redegjorde kort for de indsatser, som gennemføres i hhv. GS og GYM ud fra medsendte bilag. Der arbejdes i begge afdelinger  

kontinuerligt med trivsel i klasserne. Bestyrelsen spørger om arbejdet intensiveres ifm. corona? Ledelsen svarede at der ikke  er 

slækket på det i denne periode, men at vi også skal være opmærksomme på forventningerne til, hvad en uddannelsesinstitution 

skal håndtere. Her har vi de senere år mærket en øget forventning.  Desuden skal vi være opmærksomme på en balance, så 

eleverne ikke bliver undersøgelsestrætte. Vi griber alle de muligheder, der er for indsatser – herunder trivselsgrupper i 

coronatiden. I GS er samspillet med forældrene og lærerne afgørende ift. at løse udfordringerne og klassearrangementer er 

vigtige. Under corona har det været ekstra vigtigt med input fra forældrene, når eleverne har haft hjemmeundervisning, men der 

har ikke været mange henvendelser. 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse tog bestyrelsens indstilling til efterretning. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

9. Forældretilfredshedsundersøgelse v. LRL og CG 

Diskussion 9a – kort intro og mulighed for spørgsmål til resultaterne 

LRL præsenterede kort resultaterne fra undersøgelsen i GS, som var sendt til bestyrelsen, og inviterede til spørgsmål. 

Resultaterne er fremlagt for lærerne, gennemgået på personalemøde og præsenteret for forældreråd. Nu nedsættes en 

arbejdsgruppe, som skal se på de strukturelle ting, som kan fremme det støjende læringsmiljø.  Bl.a. har erfaringerne fra 

genåbning 0.-4. kl. med forskudte mødetider og færre lærerskift vist sig at have medført mere ro i klasserne.  



Desuden vil der være fokus på enkeltklasser ud fra resultaterne.  

Resultaterne er overordnet set tilfredsstillende, undtagen på uro og en lille smule på mobning, primært på en enkelt årgang.  

Ud over nedsættelse af arbejdsgruppen vil arbejdet med elevers respekt for læringsmiljøet, for hinanden og lærerne fortsætte.  

 

9b – Undersøgelse af et nyt koncept 

CG præsenterede kort ledelsens indstilling – og korrigerede, at der ikke er tale om en metode, som skal stå i stedet for den 

nuværende, men skal være et supplement dertil. Bestyrelsen har under sin halve time drøftet indstillingen ud fra den opfattelse, at 

det var en alternativ metode og bestyrelsens holdning er, at man ikke skal erstatte den nuværende metode, men dog sørge for at 

omformulere nogle spørgsmål, som kan have ledt til uhensigtsmæssige svar.  

Der var enighed om, at fokusgruppeinterviews kan være et godt supplement til den spørgeskemaundersøgelse, som skaber en stor 

mængde data. Men det er vigtigt, at deltagerne i fokusgrupperne udvælges enten tilfældigt eller repræsentativt, så det ikke e nder 

med at være de samme, der altid kommer til orde. 

TF konkluderede, at det ligger i ledelsens regi at bestemme metoden, men der er opbakning i bestyrelsen til at fortsætte den 

nuværende metode, evt. suppleret med fokusgruppeinterviews. Bestyrelsen opfordrer desuden til at undersøgelsen næste år 

præsenteres på en anden måde, så man undgår postyr i lærergruppen. 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse godkendte ledelsens indstilling for så vidt at den nuværende metode bibeholdes, evt. suppleret med 

fokusgruppeinterviews. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Plan for fokusgruppeinterviews udarbejdes Ledelsen Inden næste undersøgelse 

10. Årsrapport og revisionsprotokol 2020 v. revisor Christian Dahlstrøm 

Diskussion Til pkt. 10 var revisor Christian Dahlstrøm (CD) inviteret og formanden bød ham velkommen.  

CD gennemgik årsrapporten ved forskellige nedslag og inviterede bestyrelsen til at stille spørgsmål undervejs. 

CD konstaterede, at revisors påtegning er så pæn som den kan blive (fast formulering) og at ledelsesberetningen var rigtig go d og 

fint at få ord på, så man kommer lidt bag om tallene. Tabellerne viser flotte tal for de opnåede faglige resultater. 

Bestyrelsen spurgte ind til antal fripladser – hvad dækker en hel del over? LHN svarede at det er samlet ca. 25 elever. 

Det økonomiske resultat er i orden, der er ingen faresignaler og driften hænger godt sammen. 

Herefter gennemgik CD nøgletallene og besvarede bestyrelsens spørgsmål løbende. Bestyrelsen spurgte bl.a. ind til , om vi skal 

være bekymrede for overskudsgraden – CD svarede, at det var der ikke grund til, så længe skolen er opmærksom på balancen 

mellem indtægter og udgifter. 

Der er generelt ingen blinkende lamper - økonomien hænger godt sammen og skolen er proaktive ift. at skabe sammenhæng 

mellem indtægter og udgifter. 



Bestyrelsen undrede sig over forskellige tal i antal årselever – det kan være en afrunding, men TF beder om at det fremover 

registreres ens. 

Bestyrelsen undrede sig over forskellen i de to kolonner; 2020 i hele tal og 2019 i t.kr., som gør det sværere at s ammenligne. 

LHN forklarede, at det er et direkte krav i paradigmet, UVM kræver denne opstilling.  

Herefter gennemgik CD revisionsprotokollatet, hvor bestyrelsen bemærkede, at der under pkt. 1.2.1 er f aldet tekst ud ift. udkastet 

vedr. overskridelse af klassekvotienten i GYM. CD sørger for at det bliver indføjet og sender endelig udgave.  

Bestyrelsen spurgte til formuleringen under pkt. 3.1.3 – her tilføjes i sidste linje ”Som kompenserende kontrol gennemgår skolens 

økonomi- og administrationschef lønudbetalingen”, så sætningen bliver mere tydelig. 

Formanden sikrede sig herefter, at alle i bestyrelsen var trygge ved gennemgangen og ikke havde yderligere spørgsmål til revi sor. 

Bestyrelsen takkede revisor for gennemgangen og for samarbejdet gennem året.  

Konklusioner/Beslutning Se under pkt. 11 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser rettes i årsrapport  

Rettet dokument sendes til bestyrelsesmedlemmerne 

LHN 

Revisor 

Snarest 

Snarest 

11. Årsregnskab 2020 godkendes og underskrives v. TFv 

Diskussion Formanden konkluderede, at den samlede bestyrelsen kan godkende årsrapporten og revisionsprotokollatet under forudsætning af at de aftalte 

rettelser indføjes. 

Det blev aftalt, at det færdige dokument inkl. rettelser sendes til alle medlemmer, som i mail til KP bekræfter, at d e er enige i rettelserne og 

dermed underskriver. 

Bestyrelsens tjekliste: 

Under Bemærkninger til udmøntning af resultatløn og engangsvederlag for merarbejde ønsker bestyrelsen en anonymiseret oversigt. Denne 

laver LHN og sender til bestyrelsen. 

Formanden spurgte om medlemmerne havde yderligere bemærkninger – da det ikke var tilfældet, bemyndigede den samlede bestyrelse 

formanden til at underskrive uden bemærkninger.  

 

Selve årsrapporten underskrives fysisk af alle bestyrelsesmedlemmer inden d. 1. maj, ved henvendelse til enten LHN eller KP. 

Bestyrelsen bemyndiger herefter LHN med AMR som kontrollant at indberette regnskabet til ministeriet.  

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse godkendte årsrapport og revisionsprotokollatet under forudsætning af at de aftalte rettelser indføjes. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Anonymiseret liste (udmøntning af resultatløn mv.) udarbejdes  LHN Snarest 



Årsrapport underskrives på kontoret Alle bestyrelsesmedlemmer Inden 1/5-2021 

12. Evt. og meddelelser 

Diskussion TF takkede for et godt og konstruktivt møde og beklagede tidsoverskridelsen. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

 

Næste møde er den 31. maj 2021 kl. 17.00 


