
Bestyrelsesmøde d. 9. februar 2021 

Dato 9/2-2021 Mødetidspunkt 17.00-20.40 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), Carsten Gade (CG), Lis R. Lau (LRL), Anders L. Lassen (AL), Lars 

Holm-Nielsen (LHN), Jens Kristian Meyn (JKM) 

 

Afbud Henrik Poulsen (HP) 

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 konstaterede, at der var kommet afbud fra Henrik Poulsen (HP). 

Det blev aftalt, at underskrift af alle referater fra virtuelle møder sker på næste fysiske møde – hvis man ønsker at komme forbi 

kontoret for at få det klaret, skal det aftales med KP på forhånd. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion 

 

 

Med udgangspunkt i det udsendte bilag redegjorde CG for status på skolens drift, herunder særligt corona og genåbningen for de 

mindre klasser. 

0.-4. klasse er glade for at være tilbage og genåbningen med forskudt mødetid er gået godt. Kommunen stiller lyntest til rådighed 

for medarbejderne, foreløbig to gange om ugen. Der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt det er kommunens pligt, men de vil gerne 

hjælpe. Privatskoleforeningen undersøger. 

Vi er i gang med at udarbejde en ny mediestrategi og får sparring af Niels Folman i uge 8-9. 

Lokalplanen er vedtaget og gør vores halbyggeri muligt, men vi ved endnu ikke, hvad næste skridt er (mere under pkt. 7).  

Første runde af samtaler omkring partnerskabsaftale med kommunen er afholdt - hovedpunkterne er eliteidræt, sprogindsats og 

talentudvikling/Masterclass. Aftalen forventes at være klar omkring sommerferien. 



TF nævnte vigtigheden af, at det skal gå begge veje i partnerskabsaftalen. Ledelsen er særligt glade for de to punkter om 

eliteidræt (ift. HF) og Masterclass, hvor der kan opbygges et netværk ift. kommunens øvrige skoler. Samtidig ser ledelsen det  

som en god mulighed for at vise, at vi lever op til det sociale ansvar og at vi skal være det naturlige gym.valg i kommunen.  

Der er afholdt møde i SU, hvor der var fokus på arbejdsmiljøet under corona. Desuden blev et udvalg nedsat til at udarbejde 

retningslinjer for håndtering/forebyggelse af sager om seksuelle krænkelser, som kan indskrives i skolens politik.  

GS – den fælles fastelavnsfejring er aflyst, men der afvikles noget klassevist for de elever, som er på skolen.  

Der er sendt brev til de nye 0. klasser, men besøgsdag er endnu ikke afklaret. 

Optagelsessamtaler for kommende 6. klasser afvikles fysisk på skolen efter gældende retningslinjer.  

Forældretilfredshedsundersøgelsen blev afviklet i GS i efteråret - der var generelt stor tilfredshed med skolens møde at håndtere 

undervisning på, men uro og støj skal forbedres. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på de strukturelle ting 

omkring undervisningen og timerne. 

Det blev aftalt, at resultaterne af undersøgelsen, inkl. sammenligningstal fra forrige undersøgelse, fremsendes til bestyrelsen 

snarest muligt inden næste bestyrelsesmøde, dog senest med en frist på 2 uger inden medlemmerne skal melde tilbage til ledels en, 

hvis de ønsker yderligere punkter belyst. Fristen for at medlemmerne melder tilbage med  ekstra punkter vil være 1 uge før mødet. 

GYM – her er afholdt to velbesøgte orienteringsaftener i januar, hvor teknikken fungerede fint og vi havde succes med at 

fastholde vores gæster i rummene. Vi holder gryden i kog ift. markedsføring helt frem til fristen d. 1. marts – både digitalt og via 

trykte medier, bl.a. med en annoncørbetalt annonce i lokalavisen.  

Der afholdes jævnlige møder med teamlederne omkring trivsel, som er i fokus. Der er også afholdt møde med elevrådet, ligesom 

der efter vinterferien er planlagt et møde med elevudvalgene med fokus på, hvilke initiativer man kan iværksætte for at bedre 

trivslen blandt eleverne. 

Konklusioner/beslutning Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse inkl. sammenligningstal sendes til bestyrelsens medlemmer, så de har mulighed for 

at supplere ledelsens indstilling om at se på punktet Uro og støj.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse sendes LRL/JKM Snarest muligt 

3. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet 

Diskussion Elevrådet har – på nær et møde med CG – ikke været samlet siden november, men har planlagt møde d. 10/2, hvor punkterne er 

Social trivsel samt Røgfri fremtid. Elevrådet vil gerne afprøve Bingo, men er i tvivl om, hvordan det vil blive modtaget. 

Bestyrelsen og ledelsen bakker op om forsøget med at lave Bingo – det skal nok blive sjovt. 

TF opfordrer elevrådet til at henvise til ledelsen, hvis de oplever medstuderende, som har det særligt svært i denne tid.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 



Intet   

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

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

Der ses et bedre resultat end budgetteret, hvilket skyldes flere elever. Lønposten er påvirket af den nye ferielov, vikarkont oen er 

overskredet og kantinen påvirkes af at have været lukket ned i en lang periode. Til gengæld er der brugt færre penge under hhv. 

andre omkostninger og markedsføring. De to punkter som udestår , er afregning af fjernvarme, hvor LHN forventer at få penge 

retur, og et beløb retur for barselsdagpenge. 

TF ønsker, at vi indbetaler feriepenge så hurtigt som muligt, hvis der ikke er nogen fordel i at vente. LHN bekræfter , at der ikke 

er fordel i at vente med, men at det skal bogføres som langfristet gæld. Det vil dog stadig påvirke regnskabet efter sommerferien, 

når vi har indbetalt. 

I coronaregnskabet er nogle poster direkte sammenlignelige (sprit/desinficering), mens andre er skønnet (sæbe/papir –mere end 

normalt, men hvor meget mere). LHN vurderer, at coronaens påvirkning på økonomien er nogenlunde neutral.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

5. Foreløbigt årsregnskab v. LHN 

Diskussion LHN gennemgik kort tallene, der er de samme, som ses i bilag til pkt. 4, men opgjort som ministeriet gerne vil have det. Også  her 

udestår opgørelse af fjernvarme samt barselsdagpenge.  

Tekstdelen af årsrapporten forventes klar i uge 8, hvor den sendes til revisionen før den endelige godkendelse på 

bestyrelsesmødet d. 25/3-2021. 

TF spurgte om der er beregnet på køb af grund, så den resterende likvide beholdning er nok til at drive skole, hvilket LHN 

bekræftede. 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Tekstdel til årsrapport færdiggøres 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser rettes i årsrapport 

CG 

LHN 

Uge 8 

Snarest 

6. Persondataforordning v. LHN 

Diskussion LHN præsenterede de få ændringer, som er markeret i bilaget, samt hændelseslog. 



Der er tilføjet et afsnit om advarsler i gymnasiet, hvor meddelelser sendes via e -boks. 

TS påpegede, at Vision Foto skal ændres til nuværende samarbejdspartner, Storke Foto.  

Der har været en enkelt hændelse ifm. opstart af Teams – hændelsen er håndteret af ledelsen, alle berørte er iflg. reglerne 

kontaktet og har fået aktindsigt. Ingen ønskede at foretage yderligere, så der er ikke opstået sager efterfølgende. Det var en 

beklagelig fejl ifm. automatisk overførsel og manglende dialog om navngivning af teams, som ikke forventes gentaget. 

Bestyrelsen ønsker fremover en note i loggen, hvor det fremgår om hændelsen er meldt til Datatilsynet. 

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Rettelse af enkelte ændringer LHN Snarest 

7. Grundkøb v. TF 

Diskussion Lukket punkt – internt referat forefindes. 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

   

8. Endelig godkendelse af den strategiske grundfortælling v. CG 

Diskussion På baggrund af kommentarer til den strategiske grundfortælling på sidste bestyrelsesmøde er der tilføjet en passus omkring 

dialog, som alle i arbejdsudvalget efterfølgende har nikket til. Derudover er teksten den samme, som bestyrelsen godkendte på 

sidste møde, hvorfor den ikke blev gennemgået yderligere. 

En enig bestyrelse vedtog ledelsens indstilling om at godkende MKS’ nye strategiske grundfortælling. 

Nu er det vigtigt at være opmærksom på markedsføringsplan og indsatser, så grundfortællingen kommer ud over rampen og får sit  

eget liv. 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse godkendte den strategiske grundfortælling som indstillet af ledelsen. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Markedsføringsplan og indsatser CG Løbende 

9. Plan for realisering af affaldssortering godkendes v. LRL og CG 

Diskussion LRL og CG præsenterede indstillingen – den oprindelige plan for opstart 1/1-2021 blev udskudt gr. corona, men ved genåbning 

for 0.-4. kl. er det så småt startet op med events og små lege klassevist. Eleverne har godt styr på det. Fremover skal det drives af 



et miljøudvalg ledet af 8. klasserne, som vil reklamere og lave events, konkurrencer og opfølgning. Hele skolen står sammen om 

projektet, som også udrulles til de større klasser og gymnasiet i takt med at de kommer tilbage i skole.  

Der er valgt beholdere til klasserne og til de stationer, som står i gangarealerne – der er tænkt i både volumen og æstetik, men vi 

ved endnu ikke hvor meget hver fraktion vil indeholde, så det kører som forsøg for at bedømme dette. Herefter aftales opbygni ng 

af containerplads, forhåbentlig på græsarealet på hjørnet ved Stavnsholtvej i stedet for ved indgangen til cykelkælderen og 

pedellerne. Omkostninger til etablering af containerplads ligger allerede i budgettet, inkl. øgede udgifter til rengøringen s amt en 

vogn til at køre affaldet fra skolen til containerpladsen. 

På spørgsmål fra bestyrelsen svarede LHN, at der ikke forventes øgede udgifter til afhentning, da det er dyrt at få afhentet den  

eksisterende mix-container. 

TF konkluderede herefter, at en enstemmig bestyrelse vedtager ledelsens indstilling. 

 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse godkendte ledelsens indstilling til plan for realisering af affaldssortering.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Arbejdet med projektet fortsætter efter planen LRL, CG Løbende 

10. Plan for projekt Psykisk Hverdagshjælp fremlægges v. LRL og CG 

Diskussion LRL præsenterede ledelsens indstilling – emnet er meget aktuelt, da det er en voksende problematik blandt de unge, ikke kun 

under corona, men også generelt. Der findes gode, voksenstyrede tiltag, men de unge skal også selv deltage mere aktivt - derfor 

er aftalen med Røde Kors attraktiv. 

Der er indgået en kontrakt med dem, som booker deres undervisning i uge 36. Her underviser de 7. årgang og 2 lærere (som 

tovholdere) i Livsmestring, som er et projekt, der i forvejen kører. Det er Ung-til-ung, hvor de lærer i stigende grad at være 

opmærksomme på sig selv og hinanden. Projektet koster ikke andet end de lærer - og ledelsestimer, der bliver lagt i det. 

Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte opbakning til projektet. 

Før TF bad om bestyrelsens stillingtagen, gjorde han opmærksom på en fejl i indkaldelsen, hvor punktet er noteret som et 

orienteringspunkt, men oplægget er et beslutningsoplæg. TF bad medlemmerne reagere, hvis de ikke ønskede at træffe beslutning 

pga. denne fejl. Ingen medlemmer benyttede sig af dette, hvorefter bestyrelsen enstemmigt bakkede ledelsens indstilling op. 

 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse godkendte ledelsens indstilling til plan for projektet Psykisk Hverdagshjælp.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Arbejdet med projektet fortsætter efter planen LRL, CG Løbende 

11. Planlægning af Generalforsamling 2021 v. TF 



Diskussion TF anbefalede i sit oplæg at ”vi gør som vi plejer” – rådsmøder afholdes før selve generalforsamlingen, som efter planen ligger 

ultimo april. Hvis det ikke lader sig gøre pga. coronasituationen, udsættes generalforsamlingen til et senere tidspunkt på fo råret, 

og afholdes altså ikke virtuelt. Det blev foreslået, at Sverri Hammer inviteres til at lave et oplæg om baggrunden for og arbejdet 

med den strategiske grundfortælling – der var opbakning til dette i bestyrelsen. 

Bestyrelsen drøftede herefter muligheden for at tilbyde virtuel deltagelse i generalforsamlingen. Det er dog vigtigt, at der fortsat 

er et stærkt incitament til at deltage fysisk, så derfor vil en evt. virtuel løsning udelukkende være med lyttefunktion og altså ikke 

med mulighed for at kommentere eller afgive stemme ved valghandling. Dette skal forbi juridisk bistand i foreningen, ligesom 

det skal være tydeligt anført i indkaldelsen og kommunikationen omkring generalforsamlingen. 

Yderligere planlægning følger når vi nærmer os og ved mere om coronasituationen. 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

12. Indstilling af tilsynsførende til generalforsamling v. CG 

Diskussion CG præsenterede kort indstillingen og beskrev den tilsynsførendes rolle og funktion. Den tilsynsførende kan sidde 3 perioder á 2 

år, dette vil være den nuværendes 2. periode, hvis hun vælges.  

CG foreslog, at den tilsynsførende på et senere tidspunkt inviteres til at holde et oplæg på et bestyrelsesmøde el ler ved 

generalforsamling, for at synliggøre funktionen og fortælle overordnet om sit tilsyn på MKS.  

En enig bestyrelse støttede ledelsens indstilling af kandidaten.  

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse godkendte ledelsens indstilling af tilsynsførende. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Kandidaten indstilles til valg på kommende generalforsamling CG Inden GF 

13. Evt. og meddelelser 

Diskussion TF takkede for god ro og orden til mødet og kvitterede igen ledelsen og skolens medarbejdere for god håndtering af situatione n 

under corona. TF nævnte, at man – også forældre – kan glemme at rose i hverdagen, når der er pres på, men det er vigtigt at 

medarbejderne ved, at de gør et godt stykke arbejde. 

Også ros til ledelsen for at have fundet en god balance i sekretærfunktionen for bestyrelsen.  

 

TE takkede ledelsen for den tilsendte chokolade og tilhørende kort, som rigtig mange medarbejdere har udtrykt sto r glæde for. 

Det er dejligt at blive anerkendt for sit arbejde på den måde.  



 

Ledelsen takkede TF og bestyrelsen for et godt møde, der trods en lang dagsorden var både systematisk og konstruktivt.  

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

 

Næste møde er den 25. marts 2021 kl. 17.00 


