
Bestyrelsesmøde d. 9. februar 2022 

Dato 9/2-2022 Mødetidspunkt 17.00-21.20 Mødested: Kantinen 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), Martin 

Edens (MME), Troels Eriksen (TE), Inken S. Christensen (IC), Muhammed Bektas (MBE), Carsten Gade (CG), Lis R. Lau (LRL), 

Jens Kristian Meyn (JKM), Debbie Hamilton (DHA), Anders L. Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN), samt Jonathan Jannik 

Larsen og Louise Refslund fra GYM elevråd. 

Afbud  

1. Velkomst v. TF 

Diskussion Bestyrelsesformanden bød velkommen til mødet – særligt til det nye medlem af bestyrelsen fra Furesø byråd, Muhammed Bektas, 

som deltager fra ca. kl. 18.30, samt til IC som deltog virtuelt. 

Bestyrelsen ønsker en principiel diskussion om online deltagelse i bestyrelsesmøder fremover, så der fastlægges retningslinjer. 

Brugen af Aktivitetsplanen i Teams blev afklaret – det benyttes som opslagstavle til bestyrelsen/formandskabet. Formandskab og 

rektor konsulterer den ifm. formøder. 

Referater godkendes i Teams, men underskrives fortsat fysisk på efterfølgende møde indtil andet besluttes. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Principiel drøftelse af online deltagelse på møder på dagsorden KP På næste møde 

2. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion 

 

 

CG præsenterede kort ledelsens redegørelse med enkelte nedslag i det udsendte materiale . 

Der har været ekstremt mange sygemeldinger, også i lærergruppen både GS og GYM. Vi sejler stadig, med det har været en stor 

opgave og med øget brug af vikarkorpset i GS. På trods af situationen har a rbejdsmiljøet det grundlæggende godt jf. den seneste 

MTU, som er lavet under corona. 

Ift. det faglige niveau og elevernes karakterer er der heller ikke umiddelbart grund til bekymring. 

Orienteringsaftenerne gik rigtig fint, der var god opbakning med mange gæster, så vi er spændte på at se hvordan optaget bliver.  

Det går på mange måder rigtig fint med HF, men det er en anderledes og lidt mere kompliceret opgave end vi havde regnet med. 

Til kommende skoleår vil vi justere på måden at starte HF op og klæde lærerne bedre på. 



Samarbejdet med FCN skal også justeres, bl.a. en forventningsafstemning af kommunikation. Vi har en forventning om, at de 

byder ind med 7 elever til kommende optag. 

Vi hører bekymring fra forældrene ift. den nye elevfordelingsmodel i GYM – men private gymnasier ikke en del af modellen og 

det ønsker vi at gøre reklame for. CG kontakter Danmarks private skoler – Grundskoler og Gymnasier mhp. en fælles udmelding. 

Det er dog først gældende fra optaget 2023 - i år er det fortsat fordelingsudvalget, der administrerer fordelingen.  

Bestyrelsen ønsker en principiel drøftelse af og beslutning om vores optagelsesproces i 2023 frem mod markedsføringen af næste 

års orienteringsaften. 

Der er 60 ansøgere på venteliste til kommende 0.g, men vi oplever både frafald og tilgang, så det er ikke det endelige 

optagelsestal. Vi forventer dog, at der bliver 2 klasser. 

Der er ansat 3 nye lærere, alle inden for naturvidenskab, 2 i GYM og 1 i GS. 

Bestyrelsen takkede for redegørelsen. 

Konklusioner/beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Drøftelse af optag 2023 på dagsorden KP Møde i aug/sept. 

3. Elevrådsrepræsentanten fra GYM har ordet 

Diskussion Elevrådet har afholdt et nyt møde, hvor bl.a. kantinen igen blev drøftet. Både priser og udbud er et issue. 

CG skitserede den plan for kantineudvikling, som er indledt med en stor undersøgelse, sendt ud til alle grupper; gymnasieelever, 

grundskoleforældre og medarbejdere. CG opfordrede elevrådet til at minde om, at man udfylder den. Undersøgelsen forventes 

afsluttet i uge 8. Når billedet af ønsker er klart og der er talt økonomi med bestyrelsen, ansættes en ny kantineleder, som kan 

drive det videre. Elevrådet kommenterede på udformning af spørgeskemaet og CG lovede at følge op med et møde med elevrådet 

for at få uddybet elevernes svar. Elevrådets egne forslag er bl.a. mere tyngde og lavere pris på dagens ret og mulighed for 

klippekort til morgenboller/salatbar. 

AL foreslog inspirationsture til gode kantiner på andre skoler, da bl.a. Zahles har en ganske god kantine. 

Elevrådet nævner igen strøm i bordene – ledelsen følger op på dette. 

Fanekrav begynder lige om lidt – udvalget har sikret sig, at det ikke overskrider nogle grænser og at der er repræsentanter i alle 

klasser. Ledelsen ønsker fortsat, at det præsenteres for dem, før det sættes i værk – elevrådet melder tilbage til fanekravsudvalget. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Mulighed for strøm i bordene Ledelsen Snarest 

4. Økonomi – månedsgennemgang og foreløbigt årsregnskab v. LHN 



Diskussion LHN gennemgik de udsendte bilag med enkelte nedslag og bestyrelsen stillede løbende spørgsmål.  

LHN forklarede afvigelsen i ejendomsomkostninger, som skyldes afskrivning på festsalsprojekt og lønninger i kantinen, som 

skyldes hensættelse til fratrædelse, hvilket er et engangsbeløb. 

Årsresultatet er således bedre end sidste år, og bedre end budgetteret. 

Der er som noget nyt i paradigmet tilføjet en specifikation af løn til ledelse, som LHN fremviste på mødet. 

Årsregnskabet godkendes endeligt på bestyrelsens møde i marts, hvor skolens revisor også deltager. LHN bekræftede, at han kun 

forventer mindre justeringer ift. det fremlagte. 

Månedsgennemgang for december viste, at kantinens resultat fortsat er påvirket af corona. 

KPI’erne er som de plejer at være; likviditeten og resultatet er godt, GS elever er i plus, men der mangler fortsat elever i GYM. 

I december ses en positiv afvigelse på GS-lærere, fordi der ikke blev brugt vikarer under hjemsendelse. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

5. Endelig model for ny skoledagsstruktur v. JKM 

Diskussion JKM ridsede kort baggrunden for den nye struktur op – det tager udgangspunkt i en forældretilfredshedsundersøgelse og den 

strategiske grundfortælling, hvor der ønskes mere plads til ro og fordybelse. 

For at synliggøre lærerinddragelse i processen viste JKM en tidslinje for deltagelse af lærerne. 

Herefter viste slides hvordan strukturen tænkes opbygget, f.eks. at morgensang lægges før 1. lektion i de nye ringetider, hvilket 

vil skabe mindre uro ved skoledagens start. Desuden ændres ruten til morgensang, så eleverne klumper mindre sammen. 

Sidstnævnte præsenteres på personalemøde efter vinterferien.  

Ændringen af morgensang betyder, at de yngste elever møder 5 min tidligere end normalt, mens de ældre elever møder 5 min 

senere. Tider for skolebus rykkes (aftalt med GYM), og både Kometen og Furesøgård har tilkendegivet, at de gerne vil modtage 

eleverne lidt før. 

Teaterringning indføres; et ring 3 min før timen går i gang, hvor læreren går til klassen og tager imod. 

Der er ændret lidt på lektionsantal siden sidste præsentation af strukturen. Der indføres ikke tolærerordning i dansk på 7. årgang, 

men på 5. og 6.årgang og på naturfag på 5. årgang.  

De knaster, som var på udkastet, er blevet afklaret ved ekstraordinære møde med de pågældende lærere. 

Øvrige tiltag, som skal nedbringe uroen: Døre mellem klasserne blændes og lydisoleres (stort irritationsmoment). Glasdøre til 

lokalerne får film på midten, så trafik på gangene ikke forstyrrer. 

TF spurgte IC, om hun havde yderligere kommentarer eller spørgsmål efter præsentation, hvilket ikke var tilfældet. 



I den efterfølgende proces kommunikeres den nye skoledagsstruktur ud i en positiv tone, samtidig med at den kobles til den 

ønskede ro som nævnes i både trivselsundersøgelsen og den strategiske grundfortælling. TF opfordrede til i samme anledning at 

skrue på disciplinknappen – GS-ledelsen er opmærksomme på dette. 

Skoledagsudvalget skal i den kommende tid udarbejde en evalueringsplan, samt lave oversigt over øvrige fokuspunkter. 

TF spurgte om bestyrelsen kunne godkende den ny skoledagsstruktur? Alle medlemmer godkendte den.  

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse vedtager den nye skoledagsstruktur for GS. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

6. Afrapportering af styringsværktøj v. CG 

Diskussion CG skitserede kort baggrunden for den nye udviklingsplan, som afløser resultatlønskontrakten. 

Fremover bruges ordet Udviklingsplan, ikke styringsværktøj. 

Planen er overordnet og kigger ind i skolens strategi (jf. den strategiske grundfortælling), både langsigtet og ad hoc. 

De 4 hovedområder vises ved forskellige farver, som henviser til fokusområder i den strategiske grundfortælling. 

CG præsenterede de nuværende punkter i udviklingsplanen: skoledagsstruktur, kantinedrift, oasen*, partnerskabsaftalen** og 

affaldssortering. *(tidligere drøftet i bestyrelsen, nu som udgiftsneutralt pilotprojekt med opstart aug. 2022). **(På møde i marts 

tilføjes punkt, hvor der tages stilling til forhåndsreservation af 1-2 pladser til børn med særlige behov. Samtidig kan der ses på 

processen for optag, hvis ledelsen ønsker dette).  

Herefter fulgte en drøftelse af, hvordan udviklingsplanen bruges og hvordan bestyrelsen ønsker det præsenteret fremover. Her 

aftaltes stikord i oversigten, som kunne uddybes mundtligt på møde. Der skrives kun nye punkter ind i planen på de 3 fastlagte 

afrapporteringstidspunkter, men i backlog skrives løbende områder/sager, som ledelsen/bestyrelsen ønsker fokus på.  

Ved afrapportering vises hvad der er ændret siden sidst, så der er fokus på det, der skal drøftes. 

Brugen af lyssignal blev afklaret og ændres så det fremover passer til beslutningen. 

Der var enighed om den viste opbygning af udviklingsplanen, som CG og MME justerer og finpudser. 

Konklusioner/Beslutning Udviklingsplanen benyttes fremover med de justeringer, som blev aftalt.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Forhåndsreservation af pladser i 0.kl. på dagsordenen KP Møde i marts 

7. Præsentation af rekrutteringsproces v. CG 

Diskussion CG præsenterede processen for ansættelse af ny inspektør i GS, som erstatning for LRL, der går på pension ultimo sept. 2022. 

Rekrutteringsprocessen understøttes af et eksternt konsulentfirma. Der laves en bruttoliste med egnede kandidater, som vil blive 

kontaktet af konsulenten mhp. at søge stillingen. CG har møde med TR og AMR for at få input. 



Ansættelsen sker ikke nødvendigvis til en kopi af Lis’ område og opgaver, der kan ske en omfordeling. 

Bestyrelsen drøftede herefter en åben ansøgningsproces, som kan give nogle kandidater, man ikke havde fået, hvis det foregår via 

bruttolisten/internt opslag. 

Fra bestyrelsen deltager TS og JL i ansættelsesudvalget, som også vil tælle GS-ledelsen, 1 sekretær og rektor. CG indkalder 

arbejdsudvalget til møde efter næste møde med konsulenten. Det blev aftalt at ansættelsesudvalget kan beslutte hvordan stillingen 

opslås, når der foreligger input fra konsulenten og TR/AMR. 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Møde i ansættelsesudvalg indkaldes CG Snarest 

8. Planlægning af generalforsamling 2022 v. TF 

Diskussion Bestyrelsen ønsker et indlæg eller event, som kan være trækplaster, så flere deltager. Der brainstormes på muligt event før, f.eks. 

hyggeligt område med snacks som ved orienteringsaften, spisning, børn som optræder  (LRL minder om, at forårskoncerten ligger 

i ugen efter og at det kræver ressourcer). 

Desuden ønsker bestyrelsen fokus på, hvordan generalforsamlingen kommunikeres ud. Ledelsen følger op på dette. 

MME nævner gennemgang af politikker jf. hans oversigt med ændringer. CG konstaterede, at det skal op i SU – der sker på møde 

i denne uge. Det skal derfor ikke med på generalforsamlingen. 

Hvis fundatsen ønskes opdateret, skal det planlægges, fordi det er en proces, der tager lang tid. Det kan være relevant at se på 

bl.a. sammensætningen af bestyrelsen. Det sættes på backlog i udviklingsplanen og ledelsen laver et udkast til en moderniseret 

udgave af fundatsen. 

Til valg på generalforsamlingen: MR (ønsker genvalg) og MME (ønsker genvalg, hvis hans datter fortsætter på MKS), samt de to 

suppleanter; RC genopstiller, ikke tilkendegivelse fra CACH (TS følger op). 

 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Opdatering af fundats i backlog på udviklingsplan CG Snarest 

9. Persondataforordningen – log og ændringer v. LHN 

Diskussion LHN nævnte kort de ændringer, som er beskrevet i det udsendte materiale. Herefter fulgte en drøftelse af Microsoft som 

databehandler, OneDrive, Outlook, Teams. Bør vi formulere os ud af, at der ikke ligger en databehandleraftale. 

Bestyrelsen ønsker, at det kigges igennem af en jurist for at få uvildigt tjek, evt. via privatskoleforeningen. 

Konklusioner/Beslutning Uvildigt tjek af Microsoft som databehandler uden aftale.  



Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Kontakt til jurist/privatskoleforeningen CG/LHN Snarest 

10. Orientering om hal inkl. Roadmap v. CG 

Diskussion CG gav status; der er ikke sket så meget siden sidst. Der er afholdt møde med kommunens embedsmænd omkring P-pladser og 

advokaten kigger lige nu slutseddel igennem. 

CG præsenterede de organer, som skal styre processen; 1) styregruppe, 2) finansieringsgruppe, 3) følgegruppe, og inviterede 

herefter bestyrelsens medlemmer til at deltage i 1) og 2). Følgende blev valgt:  

1) TF, MR, (sammen med CG, LHN) 

2) Ruben Carpens (ad hoc - forudsat accept, TS kontakter RC), KAHA (sammen med CG, LHN) 

Finansieringsgruppen ser desuden på finansiel strategi, som skal udarbejdes i løbet af året og vedtages på bestyrelsesmøde, d a vi 

skal have det klar til 2023. 

Bestyrelsen opfordrer til, at følgegruppen udvides med elever. Der var fuld enighed om at invitere 2 elever fra hver afdeling til at 

deltage i gruppen. 

Der skal arbejdes på fondsansøgninger, formentlig med ekstern bistand. 

Vi ønsker om muligt et lukket udbud, så vi selv kan screene kandidaterne. 

TF nævnte, at planen måske er lidt tidsoptimistisk, men det er ikke til at forudse processen.  

TE understreger, at følgegruppen ikke må blive tromlet af bestyrelsen. Det er vigtigt at bruge gruppens input, da de har erfaring. 

Drøftelse af muligheden for at indrette øvrige faciliteter, f.eks. til musikundervisning i hallen hvis muligt. 

Konklusioner/Beslutning Arbejdsgrupper nedsat – afventer sidste accept. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Accept af deltagelse i arbejdsgruppe fra RC TS Snarest 

11. Evt. og meddelelser 

Diskussion MR spurgte på baggrund af oplevelse, om man skal overveje skolepatrulje ved overgangen fra området ved Maglehøj/Tornehøj. 

Det skal vurderes og besluttes af politiet og ift. lys mv. aftales med teknisk forvaltning. LRL følger op. 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Mulighed for ekstra skolepatrulje LRL Snarest 

Næste møde er den 28. marts 2022 kl. 17.00 


