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Afbud  

1. Velkomst v. TF 

Diskussion TF bød velkommen til mødet. 

På fremtidige møder tilføjes et fast punkt med Orientering om halbyggeri på dagsordenen. 

På møderne vil det efter hvert punkt blive vurderet, om noget skal i bestyrelsens Aktivitetsplan. KP opdaterer efterfølgende. 

 

Konklusioner/Beslutning Orientering om hal som fast punkt på dagsorden til møder og fortsat opdatering af Akt ivitetsplan. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Handlinger indføres i Aktivitetsplan 

Fast punkt tilføjes på dagsorden 

KP 

KP 

Løbende 

Løbende 

2. Opfølgning på bestyrelsesseminaret v. TF 

Diskussion 

 

 

Bestyrelsesseminaret blev evalueret under bestyrelses hele time. Konklusionen er, at det desværre ikke var et tilfredsstillende 

seminar ift. forventninger til oplægsholderne, men heldigvis meget givende uformel snak internt i bestyrelsen, som har været 

savnet under den lange corona-nedlukning. 

Bestyrelsens liste over hvad der kom op på bestyrelsesseminaret evalueres løbende for at se, om vi har behandlet hvad vi gerne 

vil, bl.a. på sigt arbejde med mangler i fundatsen, som der skal følges op på. 

 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   



3. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion CG præsenterede ledelsens redegørelse ved nedslag i det udsendte bilag.  

Generelt er skolen ved at få gang i alle de aktiviteter, som vi er kendt for – og særligt i GYM er der god aktivitet og stort 

engagement i elevudvalgene. 

Den nye model for elevfordeling gældende fra skoleåret 23/24 blev herefter drøftet. 

Der sker dog allerede ændring i kommende skoleår, hvor flere gymnasier lukker for nyt optag. 

Bestyrelsen drøftede herefter markedsføring af gymnasiet og skolens image, bl.a. i forhold til fordelingen af 

studieretningsklasser, som er hovedsagelig naturvidenskabelig i år. Hvordan kan vi styrke den humanistiske/kreative del af 

gymnasiet og få et bedre og mere iøjefaldende kulturelt og kreativt miljø, når vi ved at de lokale unge har stor interesse fo r det. 

Vi gør en stor indsats ift. det sproglige og arbejder også på kor/orkester, som skal være med t il at brande os. 

Skolen har en ambition om at være det lokale gymnasium, som de unge i Furesø kan se sig selv i og har som deres førstevalg.  

 

Generelt oplever vi for tiden et højere sygefravær end normalt, både blandt elever og lærere. Især i GS betyder det øgede udgifter 

til vikardækning, mens GYM flytter modulerne i skemaet, så eleverne får den undervisning, de skal have . 

Bestyrelsen takkede for redegørelsen. 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

4. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet 

Diskussion Elevrådet har holdt deres 2. møde, hvor bl.a. middagssamlingen blev taget op. Elevudvalg og -engagement er vigtigt, og elevrådet 

tror på, at middagssamling hver 2. uge, som forsøges nu, er en god løsning, der giver mere vægt til samlingerne. 

Engagementet har været godt i elevrådet og nu kommer miljøugen i næste uge.  

Et tilbagevendende punkt er, at der er for varmt om sommeren og for koldt om vinteren på skolen. LHN opfordrer til at sige til, 

når det er et konkret lokale, så pedellerne kan se på det og TF opfordrer til, at pedellerne løber alle radiatorer igennem. 

Kantine og priser blev også nævnt på seneste kontaktudvalgsmødet - elevrådet spørger, om der sker noget? CG indkalder til et 

møde med elevrådet, når en langtidssygemelding i kantinen er ovre. LHN ønsker dialog omkring udbuddet – er det kvalitet, pris 

eller portionens størrelse der gør, at man køber på Bytorvet isf. i kantinen . 

Bestyrelsen opfordrer til, at der laves en generel evaluering, også på webkantinen, så alle brugere kommer til orde. Hvis det er et 

indsatsområde, skal det evalueres ordentligt. 



 

Konklusioner/Beslutning Opfølgning på kantinen på næste bestyrelsesmøde. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Opfølgning på kantine i Aktivitetsplan KP Snarest 

5. Økonomi - månedsgennemgang og estimat for dette regnskabsår v. LHN 

Diskussion LHN gennemgik de udsendte bilag med kommentarer til enkelte poster og bestyrelsen stillede spørgsmål undervejs . 

Lønomkostninger i GS ligger højt grundet et meget stort vikarbehov (sygdom og støtte) samt ansat lærer til Læseklassen, som 

ikke var i budget, men godkendt af bestyrelsen. I GYM er besparelsen ifm. afskedigelser realiseret og de afskedigede lærere er 

kommet godt videre. 

Kantinen omsætter nogenlunde hvad den plejer, men indhenter ikke nedgangen under corona. Webkantinen kører godt. 

I Administration løn ses afskedigelsen af 1 medarbejder samt at den nye kommunikationskonsulent ikke er fuldtidsansat. 

Vi har fået tilsagn om køb af grund til halbyggeri - formandskabets holdning er, at grunden betales med likvide midler, dvs. først 

se på lån, når vi kommer til byggeprojektet. 

GS er forud på elever, mens GYM elever STX er lavt. På HF har vi nået 40 elever på de to årgange. 

Ledelsen nævner, at vi er i stand til at holde på elever, som vi måske ville have mistet, fordi vi nu internt kan tilbyde d em HF. 

Bestyrelsen understreger vigtigheden af, at vi kører på med kampagne frem mod næste optag.  

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

6. Udkast til budget og skitse til investeringsplan v. CG og LHN 

Diskussion LHN oplyser, at der sammenlignes med budget og ikke med forecast som tidligere pga. corona. Bemærk at der i det udsendte 

bilag skal stå budget 2021, ikke 2020. 

Vi budgetterer med nedgang i skolepenge trods den aftalte stigning pga. faldende elevtal. 

Den ny aftale med kommunen ift. tilskud til Kometen slår igennem og vi får et lavere tilskud. 

GS udgifter til lønninger stiger pga. øgede vikarudgifter (stadig flere elever med behov for støtte). Ledelsen vil undersøge, om 

det kan løses anderledes inden for samme økonomiske ramme. 

I GYM er lønudgifter reduceret pga. afskedigelser, men lavere statstilskud pga. færre elever. 



CG nævner, at det er markant mere komplekst at styre udgifter til lønninger i GS end i GYM pga. støtteundervisning, 

vikardækning, mv. Støtte i GYM købes eksternt med midler, som vi kan søge. I GS skal vi selv finansiere støtten og her er 

behovet fortsat stigende. 

Kometen er hvor den skal være. 

Bestyrelsen spørger, om der under ejendomsdrift bør lægges noget ind ift. de forhøjede udgifter til el og varme? LHN svarer at 

der er budgetteret ud fra seneste opgørelser, så vi forventer at det holder.  

Der ses en besparelse i lønninger til administration, men til gengæld indlagt drift af hjemmeside, som er aftalt ifm. udvikling af 

ny hjemmeside. 

Kantinen budgetterer med samme bruttofortjeneste, hvilket er baseret på, at vi gør noget i aktiv dialog elever og forældre. 

Ifm. den nye hjemmeside bliver der også udviklet en ny webkantine inkl. app til eleverne, som skal reducere ekspeditionstid og 

gøre køb i kantinen mere tilgængeligt for eleverne.  

 

LHN løb igennem den udsendte investeringsplan med kommentarer til de forskellige poster, bestyrelsen stillede spørgsmål 

undervejs. 

Bestyrelsen takkede for gennemgangen. TF understreger, at dette er foreløbigt budget, endeligt budget vedtages på mødet i 

december. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Ledelsen undersøger anden løsning ift. støtte – til Aktivitetsplan KP Snarest 

7. Opfølgning på resultatkontraktens pkt. 1a, 1b og 3a v. CG 

Diskussion CG knyttede nogle ord til de medsendte bilag – og forklarede kort den nuværende model for resultatkontrakten. 

Meget er blevet udskudt pga. corona. 

1a) Synlighed internt. CG ridsede kort forløbet omkring arbejdet med den strategiske grundfortælling op. Teksten er klar, men 

først når der er historier at fortælle, kan vi synliggøre det eksternt, så det giver mening. 

Katalog over aktiviteter, som var sat i værk, og som forventes igangsat, blev gennemgået. 

CG har deltaget i møde med elevrådet for GS, hvor grundfortællingen blev præsenteret, og er imponeret over elevernes 

engagement, kloge ord og gode tanker på, hvad det betyder. 

Grundfortællingen er ikke som skrevet lagt på hjemmesiden endnu – helt med vilje, fordi vi gerne vil kunne koble lidt mere på, 

før den bliver lagt ud, jf. historier at fortælle. 

GYM lærerne har på et personalemøde samlet konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med de enkelte punkter. 

Det kan virke som en lang proces, men det er vigtigt at forankre det ordentligt , så det kan leve. 



Undersøgelsen ultimo november er forsinket, men forventes gennemført ultimo dec – primo jan. 

1b) Indsatsområder, handlinger og prioriteter. Oversigt over indsatsområder blev gennemgået, der er godt gang i flere områder, 

bl.a. Lifeskills og arbejdet med ro til fordybelse og udvikling af ny skoledagsstruktur/skoledag, som er et stort projekt, 

strukturelt, pædagogisk og økonomisk. Sidstnævnte præsenteres for lærerne på personalemøde torsdag, bestyrelsen kan forvente 

at få noget præsenteret på første møde i det nye år. 

Implementeringsplanen er svær at lave nu, da der er tale om langvarige processer. 

3a) Uddannelse til Psykisk Hverdagshjælp. Planen blev fremlagt for bestyrelsen i februar – resultater af undersøgelse fremlægges 

på mødet i december.  

Endelig evaluering af hele resultatkontrakten på mødet i december 2021. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Præsentation af oplæg til ny skoledagsstruktur 

Præsentation af oplæg til ny skoledagsstruktur i Aktivitetsplan 

Præsentation af resultater af undersøgelse pkt. 3a 

Præsentation af resultater af undersøgelse 3a i Aktivitetsplan 

Ledelsen 

KP 

Ledelsen 

KP 

Møde i december 

Snarest 

Møde i december 

Snarest 

8. Præsentation af nyt styringsværktøj v. MR, MME og CG 

Diskussion CG præsenterede arbejdsgruppens oplæg til det nye styringsværktøj og bestyrelsen kommenterede undervejs.  

Ambitionen er at udvikle en mere fleksibel model, som ikke er bundet op på skoleår/kalenderår. 

Udviklingsplan, eksempler på emner og model for afrapportering (til bestyrelsen). I udviklingsplanen kan både ledelsen og 

bestyrelsen komme med input. Emner kan tilføjes/fjernes løbende = dynamisk dokument. 

Afrapportering lægges ind i bestyrelsens årshjul, så det ligger fast (feb/maj/nov). 

Udvalget er enige om at foreslå denne model, som er udgiftsneutral. Resultatlønspulje overgår til fast løn efter nærmere aftale. 

Det nye styringsværktøj skal give mening for både bestyrelse og ledelse - og ikke mindst være mindre tidskrævende. 

Herefter drøftelse af modellen med konkrete input, bl.a. at der tilføjes et felt til evaluering efter hvert emne i afrapporteringen 

(lærende element - har vi opnået hvad vi ville), samt at styringsværktøjet bliver en fast del af bestyrelsesseminaret i september, så 

alle tvinges til at forholde sig kritisk til dokumentet. Et andet input er at sætte kilde på, så man ved hvor punktet kommer fra 

(ledelse/bestyrelse/eksternt). 

Ledelsens erfaring er, at der ved afslutning af resultatkontrakter ofte er irrelevante emner og nye, som man meget hellere ville 

have brugt tiden på – derfor er det vigtigt, at det er et dynamisk dokument. 

Bestyrelsen beslutter at den nuværende resultatlønskontrakt erstattes af den fremlagte udviklingsplan med tilføjelse af felt til 

evaluering samt kilde til emnet. MME finpudser layout. 



Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse beslutter at erstatte den nuværende resultatlønskontrakt med det fremlagte styringsværktøj med afrapporter ing 

i feb/maj/nov., således er dokumentet dynamisk.  

På det årlige bestyrelsesseminar foretages en grundig gennemgang af styringsværktøjet med de indeholdte emner. Herved sikres , 

at processen styres og at strukturen og strategien fastholdes.  

Formandskab og ledelse aftaler de økonomiske vilkår. 

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Tilføjelser i modellen samt layout 

Afrapportering i årshjul feb/maj/nov, samt på bestyrelsesseminar i 

Aktivitetsplan 

MME, MR, CG 

KP 

Snarest 

Snarest 

9. Fordeling af forældrerådsmøder 

Diskussion Et bestyrelsesmedlem fortæller lidt om bestyrelsesarbejdet på forældrerådsmøde – denne gang 22. februar 2022 (og ikke 24. 

november, som står i udsendte bilag). I år afvikles samme dag for de tre råd i tidsrummet kl. 19-21, da ledelsesansvaret er ujævnt 

fordelt og lederne således kan deltage på tværs. Aftalt fordeling: 

MME - indskoling 

TS – mellemtrin og udskoling 

LRL sender dagsorden ud, når vi nærmer os. 

Konklusioner/Beslutning Deltagelse blev aftalt som ovenfor. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Dagsorden udsendes LRL Inden 22/2-2022 

10. Evt. og meddelelser 

Diskussion TF spurgte til status på den nye hjemmeside? CG svarede, at det går som det skal. SOR er god til at holde snor i konsulenterne. 

Der er grund til at tro, at den går i luften til tiden. AL nævner bl.a. bedre struktur og at det er nemmere at finde rundt, som de helt 

store fordele ved den nye hjemmeside. 

Status på forsøget med Læseklassen – 5 elever fra 4. årgang har deltaget i 8 uger, det slutter næste uge og evalueres herefter. 

Lærerne giver som udgangspunkt udtryk for tilfredshed og glade børn. De har taget det pænt at være væk fra egen klasse og føler 

sig ikke isoleret. Der er indstillet elever fra 6. årgang til næste forløb i foråret. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   



 

Næste møde er den 7. december 2021 kl. 17.00 


