
Bestyrelsesmøde d. 7. februar 2023 

Dato 7/2-2023 Mødetidspunkt 17.00-21.45 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), Muhammed Bektas (MBE), Carsten Gade (CG), Anders L. Lassen (AL), Nicholas Frost-

Lindsteen (NFL), Lars Holm-Nielsen (LHN), Siff Hansen (SHA) samt Pauline Jacquerot og Julie Winding (elevrådet GYM) 

Afbud/fraværende Inken Christensen (IC) 

1. Velkomst v. TF 

Diskussion Formanden bød velkommen til mødet, fulgte op på Aktivitetsplanen og mindede om underskrift. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion 

 

 

CG supplerede den udsendte, skriftlige redegørelse med at nævne, at vi er spændte på søgningen til GYM til det kommende 

skoleår. Der var stor interesse og deltagelse, både til orienteringsaftenen d. 18/1 og ved den efterfølgende 

orienteringseftermiddag for efterskoleelever og andre interesserede lørdag d. 4/2. Regeringen har justeret fordelingsreglerne, så 

det nu kun er transporttid, der fordeles efter, men vi er som privatgymnasium ikke en del af modellen og kender endnu ikke 

konsekvensen for os. 

GS oplevede velbesøgte informationsmøder, både til 0. kl. og 6. kl., og der er samtidig indtryk af fin interesse for 0.g. 

GS har i dag haft besøg af tilsynsførende, som udtrykker stor tilfredshed med skolen, og gav god feedback på den undervisning 

og de initiativer, hun så. 

TS nævner at bestyrelsens deltagelse på forældrerådsmøderne d. 28/2 skal aftales. KAHA, TS, RC deltager, hhv. mellemtrin, 

indskoling og udskoling. GS-ledelsen sørger for at indkalde bestyrelsesmedlemmerne. 

Bestyrelsen takkede for redegørelsen. 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   



3. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet 

Diskussion Elevrådet har afholdt to møder siden sidste deltagelse på bestyrelsesmøde; 21/12 og 26/1. På mødet i december var drøftelse af 

utilfredshed med lærerne ift. aflevering og lektier, samt niveauet af feedback, hvor eleverne oplever at lærerne enten ikke tager 

imod eller at feedback ikke sker. AL nævner at feedback er obligatorisk og at ledelsen er opmærksom på, at det er et område, som 

skal gentages for lærergruppen, ligesom der skal mindes om regelsæt for frister. Udskudte afleveringer ændrer hele systemet og  

skaber pukler, det skal både lærerne og elever tænke over, når udsættelse aftales. Tilbagemelding fra ledelsen til elevrådet på 

næste møde. 

På mødet i januar deltog CG og Hans fra kantinen. Det var et godt møde, og forventninger til fremtiden blev afstemt. Fortsat 

fokus på bæredygtighed og den grønne profil, f.eks. mere spændende salatbar, men der er allerede sket flere ting. Et vigtigt 

indsatsområde er at formindske køerne. Bestyrelsen spørger, om der blandt eleverne har været respons på prisstigningerne? 

Elevrådet vurderer ikke, at inflationen påvirker elevernes indkøb i kantinen. 

Bestyrelsen takker for elevrådets input og slår fast at det er meget vigtigt for bestyrelsen at høre elevernes vinkel.  

Der er enighed i bestyrelsen om, at det ikke er nødvendigt at kantinen fylder på bestyrelsesmøder fremover. Bestyrelsen blander 

sig kun i økonomien, mens Hans & kantinepersonalet, CG og eleverne selv driver og udvikler kantine. 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

4. Foreløbigt årsregnskab inkl. nøgletal v. LHN 

Diskussion Bestyrelsen drøftede indledningsvist gennemgang af det foreløbige årsregnskab, både form og tidspunkt. Bestyrelsen går i dialog 

om, hvordan de ønsker det fra næste år – afklaring skal ske inden årshjulet laves. 

Herefter præsenterede LHN en let tilrettet version af det fremsendte materiale med udvalgte nedslag, bl.a. med drøftelse af 

skolens swap, som bestyrelsen udtrykker ønske om at tilføje til månedsopdatering.  

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Gennemgang af foreløbigt årsregnskab, hvordan og hvornår 

Swap tilføjes mdr. økonomigennemgang 

Bestyrelsen 

LHN 

Inden mødet i maj 

Inden mødet i marts 

5. Finansiel status v. RC og LHN 

Diskussion Det udsendte materiale er blevet til på baggrund af et paradigme, men afspejler sund fornuft. 



Ved udarbejdelse af dokumentet er der bl.a. skelet til hvordan man har gjort det på  Zahles Gymnasium.  

Tabellen vises på møder - hvad er vores grænseværdier/rammer og hvor ligger vi aktuelt, så bestyrelsen kan styre efter det. 

Bestyrelsen ønsker at grænseværdierne cleares med skolens revisor – LHN sørger for dette. 

Bestyrelsen drøfter hvor ofte en orientering til bestyrelsen skal foregå - når der ses på årsregnskab, budget og ellers når der 

optages nye lån. LHN tilføjer tabellen i sine slides og tilføjer grøn/rød markering alt efter niveau ift. grænseværdier.  

Det blev aftalt, at RC tilføjer bestyrelsens ønskede ændringer til teksten, bl.a. pkt. 5.1, 8.2, 9.1, samt sletning af pkt. 1 0.1. 

Den opdaterede version fremlægges på næste møde, hvor bestyrelsen vedtager dokumentet.  

 

Konklusioner/Beslutning Dokumentet gennemgås i bestyrelsen ved årsregnskab, budget og når der optages nye lån.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Revisor spørges til grænseværdier 

Dokumentet opdateres 

Aftalt gennemgang af dokument i årshjul 

LHN 

RC+LHN 

KP 

Inden næste møde 

Inden næste møde 

Snarest 

6. Status på halbyggeri v. CG 

Diskussion TF og CG har holdt møde med forvaltningen med opfølgning på bemærkninger fremsendt i oktober 2022. Skolen har udarbejdet 

et udkast til procesplan, som løsning på den knast der er ift. byggefrist. Kommunen ønsker at skolen etablerer p-pladser som det 

første, men vi forventer at gøre det sammen med det øvrige byggeri. 

Bestyrelsen anbefales at læse den fremsendte procesplan og gerne komme med input til tidsfristerne.  JL nævner udvælgelse af 

tegnestue og indgåelse af aftale i jun-aug (=sommerferie). 

Bestyrelsen opfordrer til at inddrage suppleant Casper Kjersner. TF kontakter CK. 

Vi er i proces og forventer en snarlig købsaftale med deponering af købesummen.  

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

7. Bevilling af ekstra ressourcer til GYM v. TF 

Diskussion TF korrigerde teksten i det udsendte bilag og tilføjer at ministeriet beder om dokumentation. 

Der er altså ikke tale om ekstra ressourcer nu, de er brugt efter tidligere beslutning i bestyrelsen, som ikke var ført til referat. 

En enig bestyrelse godkender uden indvendinger. 



 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen godkender bevillingen uden indvendinger. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

8. Evaluering af læseklassen GS v. SHA og NFL 

Diskussion NFL nævner at selve evalueringsprocessen er ikke færdig på nuværende tidspunkt, hvorfor punktet er til orientering på dette 

møde og først til beslutning senere på skoleåret. 

Herefter redegjorde NFL for de foreløbige tilbagemeldinger, hvor forældrene synes det er et fantastisk tilbud, medarbejderne øver 

eleverne i brugen af teknologierne, så eleverne får værktøjer med sig, ud over at de oplever et fagligt boost. Eleverne bliver set, 

hørt og forstået. Der ses på varigheden af forløbet for 6.kl. - kortere forløb, så det kan komme flere elever til gode.  

Den endelige evaluering er på vej. 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Endelig evaluering fremlægges NFL Senere møde 

9. Ny forretningsgang for MKS’ administration v. LHN 

Diskussion LHN forklarer at vi skal skrive vores procedurer ned, så revisionen kan følge op på, om vi gør, som vi siger. Den store ændring i 

det opdaterede dokument er faktura via EAN, samt at vi har skiftet IT-systemer. Ligeledes er bilag 5 nyt og bilag 6 viser ny 

procedure for opfølgning på konti. 

Bestyrelsen drøftede fremlæggelse og gennemgang af dokumentet, som bestyrelsen ikke mener er nødvendig, da det er daglig 

drift og sorterer under rektor. Dog skal bilag 4 underskrives af bestyrelsen. 

Det er et dynamisk dokument, som lægges i Teams, så bestyrelsen har indblik i rammer for ledelsens beslutninger.  

På dokumentet tilføjes hvor hyppigt det skal opdateres og bestyrelsen orienteres én gang årligt om reviderede forretningsgange 

ved orienteringspunkt på bestyrelsesmøde. 

 

Konklusioner/Beslutning Dokumentet gøres tilgængeligt i Teams og årlig orientering om ændringer tilføjes i årshjulet.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Dokument lægges i Teams 

Orientering tilføjes i årshjul 

LHN 

LHN/KP 

Snarest 

Snarest 



10. Status på udviklingsplan – afrapportering inkl. nye punkter v. CG 

Diskussion Ledelsen udtrykte tilfredshed med udviklingsplanen som afløser for resultatlønskontrakten, da den er meget mere dynamisk. 

Dog usikkerhed om hvordan bestyrelsen forventer ledelsens afrapportering. 

Herefter gennemgik CG den medsendte, opdaterede udviklingsplan med kommentarer til alle punkter.  

1) Ny skoledagsstruktur er blevet justeret let og kører. Endelig evaluering forår 2023. 

2) Kantinen har fokus på udvikling af det grønne menukort og afvikling af køer. Fortsat løbende evaluering med elevrådet.  

3) Oasen – opstartsevaluering viser at der er gjort gode erfaringer, men rammen mangler fleksibilitet og hvilke elever kan indgå 

hvornår. Der opleves strukturelle udfordringer, da lærerne er bundet op af undervisning og AKT-vejlederen har mange andre 

opgaver, men det har været en stor succes, som har givet eleverne meget. Ledelsen går i dialog med de involverede lærere for at 

udvikle tilbuddet og ønsker at rykke slutevaluering til juni 2024, hvilket bestyrelsen støtter.  

4) Partnerskabsaftalen. I øjeblikket opsamling på Sprog og læsestrategi - i samarbejde med Stavnsholtskolen og Lille 

Værløseskole undersøgelse af motiver for sprogvalg. Næste skridt er samtaler med sproglærere, som ikke ønsker netværk, men 

måske sprogfestival eller oplæg fra sprogelever. Ift. punktet Idrætstilbud er der god dialog med forældrene og lærerne synes ikke 

det er forstyrrende. Fylder mest i 0.g – her er JKM i dialog med forældre om omfanget. Overordnet et system der kører godt og 

god dialog. 

Drøftelse af de 1-2 pladser i kommende 0.kl. som er reserveret til ledelsens disposition – der har ikke været henvendelse fra 

kommunen ifm. visitation af elever med sproglige vanskeligheder. Pladserne kan som tidligere også bruges til omgængere, som 

opdages sent i forløbet eller til elever, som kommer tilbage fra udlandet. Ledelsen slår fast, at der vil være en dialog, hvis en 

situation med både henviste elever og omgængere opstår, så situationen løses bedst muligt, evt. ved ekstraordinær udvidelse af 

klassekapaciteten. 

5) Energibesparende tiltag – bæredygtighed. Implementeret i dialog med elever og medarbejdere, men ambitionen om at indføre i 

undervisningen har vist sig at være sværere end forventet.  Det er med vores tiltag lykkes os at spare ca. 30% på el ift. samme 

kvartal sidste år. 

Skolen har midt januar fået rapport fra ingeniører med anbefalinger og investeringsplan vil blive lavet ud fra denne. 

Pedellerne har desuden fundet ud af at hulmursisolering er faldet sammen, Løgumkloster er blevet efterisoleret, og turen kommer 

til idrætssalene. 

6) Ro til fordybelse. Vi må ikke blive teknologiforskrækkede, men skal give eleverne rum og ro til fordybelse. Det er også vigtigt 

at arbejde med elevernes digitale trivsel, dannelse og det digitale liv, som fylder meget for eleverne. Det har været emne på 

kommunens fælleselevråd og det er noget, som også fylder i klasserummet. Ledelsen nævner at lærerne ikke er uddannet til det.  

Både ledelsen og medarbejderne har fokus på emnet Trivsel hen over foråret og der er indgået aftale med flere oplægsholdere til 

inspiration. 



7) Evalueringsproces i GS – afdelingen er i gang med kortlægning, bilag viser plan. GS-ledelsen vil midt marts samle op på, 

hvordan strukturen er og gøre det mere uniformt, samt arbejde på mødekulturen. Præsenteres for bestyrelsen senere på foråret  og 

gennemføres fra næste skoleår. 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Evaluering af skoledagsstruktur og evalueringsproces i årshjul  

Evaluering af Oasen flyttes til juni 2024 i årshjul  

NFL/KP 

KP 

Snarest 

Snarest 

11. Persondataforordning – log/ændringer v. LHN 

Diskussion På spørgsmål fra bestyrelsen forklarede LHN, at dokumentet er lavet ved at gennemgå og kortlægge processer med alle 

afdelinger. Ledelsen indskærper for medarbejderne (og følger løbende op på), at dokumenter ligger de steder, hvor det er aftalt. 

Dokumentet opdateres løbende og ændringer/log præsenteres for bestyrelsen i februar næste år.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Noteres i årshjul, feb. 2024 KP Snarest 

12. Planlægning af generalforsamling 2023 v. TF 

Diskussion Ledelsen har aftalt oplæg om unges trivsel v. Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole, som en del af dette års 

generalforsamling 

 TF og TS er på valg og genopstiller begge. Der skal desuden vælges 2 suppleanter. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

13. Valg af tilsynsførende v. NFL 

Diskussion Bestyrelsen godkender ledelsens indstilling til genvalg af tilsynsførende Heidi Theilmann Schmidt på den kommende 

generalforsamling. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   



14. Evt. og meddelelser 

Diskussion Bestyrelsen har ingen indvendinger til ledelsens ønske om at flytte beslutning om udbud af studieretninger i GYM fra august 

møde til maj møde. Det sker ift. produktion af markedsføringsmateriale, så det er klar til interesserede elever i sept./okt.    

 

Fællesforældrerådsmødet d. 27/4 kl. 17-18 med efterfølgende sandwich (før generalforsamlingen) lægges i bestyrelsens kalender.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Godkendelse af STR-udbud flyttes i årshjulet 

Fællesforældrerådsmøde lægges i bestyrelsens kalender 

KP 

KP 

Snarest 

Snarest 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 27. marts 2023 kl. 17.00 

 

 


