
Bestyrelsesmøde d. 31. maj 2022 

Dato 31/5-2022 Mødetidspunkt 17.00-21.00 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), Martin Edens (MME), Troels 

Eriksen (TE), Inken Christensen (IC), Ruben Carpens (RC), Carsten Gade (CG), Lis R. Lau (LRL), Anders L. Lassen (AL), Lars 

Holm-Nielsen (LHN), samt Mie Grøn Therp, elevrådet GS (fra kl. 19.30) 

Afbud Muhammed Bektas 

Deltager online Carsten Gade 

1. Velkomst v. TF 

Diskussion TF bød velkommen og konstaterede at Planner var gennemgået før mødet. Der er afbud fra MBE til aftenens møde, men til 

gengæld deltager RC (tiltræder d. 1/8). Da Mie fra GS elevråd først kan deltage fra kl. 19.30, bytter pkt. 3 og 8 plads.  

Herefter fulgte præsentation af Nicholas Frost-Lindsteen, som er ny leder i Grundskolen på d. 1/8. TS gjorde rede for 

ansættelsesudvalgets indstilling og Nicholas præsenterede sig selv.  

Bestyrelsen bød Nicholas velkommen og ser frem til samarbejdet.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion 

 

 

CG præsenterede ledelsens redegørelse med enkelte nedslag i det fremsendte oplæg. 

Beslutningen om at lukke HF er eksekveret, og har medført afskedigelse af 2 lærere; en selvvalgt med ønsket om at skifte branche 

og den anden desværre mod sin vilje. En tredje lærer har efterfølgende selv sagt op, idet hun ønsker at fortsætte med at undervise 

HF. De 8 elever, som havde søgt HF hos os, er hjulpet videre til andre institutioner.  

I Grundskolen har Debbie opsagt sin stilling for at starte som leder på Stenløse Privatskole pr. 1/8. Stillingen er opslået internt og 

der afholdes samtaler næste uge. TF har orienteret bestyrelsen om dette ved formødet og der var ikke yderligere spørgsmål. 

På STX har vi oplevet en god søgning og har pt. 148 nye 1.g’ere til start i august. Der er også kommet nye elever til start i både 

2.g og 3.g pr. august. 



Bestyrelsen blev orienteret om en konflikt blandt elever i en 3.g-klasse. Som følge af den vil ledelsen og lærergruppen i det nye 

skoleår have øget fokus på trivsel i klasserne og på signaler ift. mobning/mistrivsel.  

Bestyrelsen takkede for redegørelsen. 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

3. Status på udmeldte elever v. LRL/AL 

Diskussion Grafisk oversigt i bilag udløste et spørgsmål til GS om, hvad der ligger i ”Trives ikke/ikke skolerelateret” og om der ses en 

tendens i tallene. LRL svarede at der ikke er tale om en tendens, men bl.a. om elever som har fortrudt optag i 0.g og nystartede 

elever, som savnede deres gamle klasse. 

Herudover var der ikke spørgsmål fra bestyrelsen. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

4. Økonomi – månedsgennemgang v. LHN  

Diskussion LHN gennemgik økonomien ud fra de udsendte bilag med løbende spørgsmål fra bestyrelsen.  

En stor regning fra Farum Fjernvarme blev nævnt sammen med en forventning om, at der vil komme flere i samme leje. Desuden 

ses øgede udgifter til bl.a. rengøring, fordi vi er begyndt at holde sociale arrangementer igen. Lønomkostninger ligger fint, men i 

maj vil udbetaling af særlige feriefridage ændre dette billede.  

Kantine drøftes under separat punkt senere på mødet. 

Der har været ekstra omkostninger til markedsføring, så budgettet her er opbrugt, men vi er også lykkes med at få fyldt de nye 1.g 

klasser op til august 2022. Der vil skulle tilføres ekstra midler til resten af året , bl.a. frem mod orienteringsaften.  

Bestyrelsen spurgte om der følges op på, om de ekstra midler giver en effekt? Det er svært at måle, men vi har fået en oversigt fra 

kommunikationsbureauet, som viser at vi har et stort antal klik/sete videoer, mv. og i september laves en undersøgelse blandt de 

nye elever for at afdække om/hvordan de er blevet påvirket af vores markedsføring. 

Der skal ikke bruges midler på at øge digital markedsføring, for det er på et fint niveau nu. Vores kommunikationskonsulent står 

for den digitale markedsføring, så der spares noget ift. ekstern leverandør. 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 



Intet   

5. Plan for udvikling af kantinen, herunder økonomisk ramme v. CG/LHN 

Diskussion TF ridsede baggrunden for punktet op, hvor der bl.a. er arbejdet på en forpagtermodel med ekstern leverandør, som ikke blev en 

realitet. 

Det er vigtigt at afdække, hvad vores ambition for kantinen er, da kantinen er en vigtig brik i skolens samlede kvalitetsudvikling 

og brand. Ambitionsniveauet sættes bl.a. på baggrund af den gennemførte tilfredshedsundersøgelse med et ønske om at udvikle 

menukortet i øjenhøjde med målgruppen; både små og store + medarbejderne og gerne med en mere grøn profil. 

Ledelsen ønsker at ansætte en fagperson, f.eks. uddannet kok, som kantineleder og har et stillingsopslag klar, som sendes til 

gennemlæsning hos bestyrelsen. Tanken er at en fagperson kan være med til at udvikle et nyt koncept, hvor der fokuseres på 

sæsonens råvarer og den grønne profil.  

Herefter fulgte en drøftelse af fremtidig personalesammensætning, mulige scenarier og økonomien bag. 

Erfaring med outsourcing er, at det starter godt, men niveauet falder over tid, så der er ikke opbakning til denne løsning. 

Tidsmæssigt vil vi ikke kunne nå i mål med en forpagtermodel med en ny leverandør inden næste skoleår. 

Bestyrelsen savner en overordnet strategi – ledelsen er opmærksom på problemstillingen. 

Efter drøftelserne er der enighed om at følge modellen med at ansætte en faguddannet kantineleder,  under forudsætning af at de 

nuværende priser/kvalitet fastholdes, mens der udarbejdes et nyt menukort. Desuden skal helhedsplan og et gennemarbejdet 

budget for kantinen sættes på udviklingsplanen, så ledelsen snarest muligt kan præsentere det for bestyrelsen. Herefter vil det 

fremtidige tilskud til kantinen blive fastlagt. 

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen godkender ansættelse af en faguddannet kantineleder, efter bestyrelsesformandskabet har godkendt stillingsopslag. 

Når kantinelederen er ansat, aftales øvrig sammensætning af teamet.  

Så snart kantinelederen er på plads, skal vedkommende sammen med ledelsen udarbejde en helhedsplan for kantinen, som 

præsenteres for bestyrelsen. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Stillingsopslag til godkendelse hos formandskabet 

Helhedsplan for kantinen sættes på udviklingsplanen 

CG 

CG 

Snarest 

Snarest 

6. Opfølgning på samtykkeerklæringer v. LHN 

Diskussion TF fastslog efter drøftelse ved formøde, at der muligvis er en misforståelse af, hvad bestyrelsen ønskede at se. 

LHN forklarede ud fra de medsendte bilag, at vi ikke skal have samtykke fra forældrene, men en accept. Et samtykke kan kaldes 

tilbage, men der jo er tale om en accept af forholdene, når man går på MKS, som ikke kan fravælges. 



Bestyrelsen ønsker, at der laves en skriftlig oversigt over, hvor der er samtykke/accept (ud fra LHNs mundtlige forklaring på 

mødet). 

Konklusioner/Beslutning LHN fremsender oversigt til bestyrelsen i Teams. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Oversigt over samtykke/accept LHN Snarest 

7. Status på udviklingsplan v. CG 

Diskussion CG gav en kort status på udviklingsplanen. 

I samarbejdet om partnerskabsaftalen oplever vi en stor vilje politisk, men mindre længere nede i systemet. Ledelsen har aftalt et 

møde med skoleledere fra to skoler og arbejder videre derfra. Ved behov kan bestyrelsen/MBE inddrages senere i processen. 

Partnerskabsaftalen skal gå begge veje og vi skal kunne italesætte det over  for forvaltningen og kommunen. 

Affaldssortering fungerer ikke helt tilfredsstillende, bl.a. er der en udfordring med firmaet, som afhenter vores affald. Ledelsen 

arbejder på at opsige samarbejdet og finde ny leverandør. 

Bestyrelsen savner kilde udfyldt i backlog – CG tilføjer disse. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Kilder tilføjes i backlog CG Inden næste gennemgang 

8. Elevrådsformanden for GS har ordet 

Diskussion TF bød Mie velkommen til mødet og gav hende ordet. 

Elevrådet har holdt årets sidste møde. Næste skoleår afholdes afstemning om formandskabet, Mie (formand) og Felix 

(næstformand) ønsker begge at fortsætte. 

Blandt eleverne har der været positive reaktioner på den nye skoledagsstruktur, både fordeling af timer/fag og deletimer. 

Bestyrelsen er glad for, at elevrådet og eleverne ser positivt på den nye struktur og håber, at elevrådet vil bakke op og ita lesætte 

det over for elevgruppen, så det kan få god start. Det er en unik mulighed for at  slå ned på uro og drillerier og få projektet skudt 

rigtig godt i gang. 

Andre projekter med fokus: 8. årgang har foreslået ”Amerikanske skabe” til bøger, som fylder for meget til at være i de 

nuværende skuffer (8.+9. kl. kan have dem enten i mellemgangen eller i forrummet). 

Bestyrelsen ønsker at elevrådet laver en undersøgelse for at afdække behovet/ønsket, så man måske kan genbruge nogle af de 

elevskabe, som ikke udnyttes i GYM. Elevrådet laver undersøgelsen i begyndelsen af det nye skoleår. 

Der blev fulgt op på seksualundervisning som punkt fra FFE. Der er usikkerhed om hvor langt man er med at udvikle kursus til 

faglærere og om Kruse kan være med. Eleverne ønsker mere moderne undervisning med lærere, som ønsker at undervise i emnet.  



Emnerne er givet fra UVM ift. klassetrinet og de læreplaner ændres ikke nødvendigvis med udviklingen. Vi skal følge planen, 

men må gerne udvide og ledelsen lover at se på det.  

Projektet ”Den grønne rygrad” står for bæredygtig og grøn undervisning på skolerne, dette foregår på Furesøgård. Mindre klasser 

kan få undervisning i bæredygtighed og natur – måske kan Kruse være med? Ledelsen noterer sig denne mulighed. 

Bestyrelsen udtrykte ros for det gode samarbejde i FFE, som også betyder at MKS kommer tættere på lokalsamfundet. 

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og sagde at elevrådets  input er vigtigt for bestyrelsen og for ledelsen. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

9. Datoer for bestyrelsesmøder i kommende skoleår v. TF 

Diskussion I den medsendte oversigt ændres mødet d. 31. oktober til d. 8. november 2022. Herefter blev datorækken godkendt. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtog datoerne for bestyrelsesmøder i skoleåret 2022-23. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Mødedatoer opdateres og lægges i kalender KP Inden ferien 

10. Online deltagelse på bestyrelsesmøder v. LRL 

Diskussion Det medsendte bilag er formuleret som aftalt på sidste møde. Skolens  bestyrelsen mødes fysisk, men er der særlige 

omstændigheder, kan man undtagelsesvis og efter aftale med formandskabet deltage online. 

Der ønskes en løsning, så de fraværende kan ses på skærm. 

Det skal afspejles i forretningsordenen. 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse vedtog mulighed for undtagelsesvis online deltagelse efter nærmere aftale.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Opdateres i forretningsorden 22/23 

Online deltager på skærm 

TS/KP 

LHN/IT 

Inden mødet i september 

Når det bliver relevant 

11. Seneste nyt om hal v. CG 

Diskussion Vi har modtaget et langt svar fra kommunen til vores bemærkninger til købsaftalen, dette er nu hos vores advokat. Vi håber på et 

møde inden sommerferien. 

Der er afholdt møder med to forskellige arkitektfirmaer og vi har modtaget et overslag fra begge. Der er et udestående omkring 

finansieringsdel, som drøftes på møde med banken næste uge. 



Hallen skal tilføjes på udviklingsplanen. Der er ikke udarbejdet en overordnet projektplan og et egentligt budget ved opstart, men 

der er sat en ramme sammen med revisor, hvor priserne jo har udviklet sig siden. Finansieringsgruppen skal forholde sig til, at 

skolen skal bruge en hal, og se på hvor mange midler kan vi bruge (låne) og hvordan skal de finansieres  (ledelsen ønsker ikke høj 

risiko)? Gruppen efterlyser rammer for budget. 

Det haster med at finde rammen, men ikke med at bygge pga. de høje byggepriser . Det blev besluttet at arbejdsgruppen mødes 

igen, når mødet med banken er afholdt, så rammen kan sættes på næste bestyrelsesmøde (sept. 2022) . Når rammen er klar og 

priser indhentet, vendes det med egen revisor for at høre om det holder vand.  

 

Konklusioner/Beslutning Hal sættes på udviklingsplanen. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Halbyggeri tilføjes i udviklingsplanen 

Ramme for halbyggeri på dagsorden 

CG 

KP 

Snarest 

Møde i september 2022 

12. Evt. og meddelelser 

Diskussion Bestyrelsen efterlyser information om ledige stillinger på hjemmesiden. GYM slår op på en særlig portal for gymnasiejobs – det 

skal enten fjernes helt på hjemmesiden eller linke til den portal. 

Det relativt lille fremmøde til generalforsamlingen blev drøftet og mulighed for eksternt oplæg eller elevoptræden blev vendt.  

Også muligt at lægge et forældremøde i de små klasser umiddelbart før generalforsamlingen. 

Måske er det lille fremmøde blot et udtryk for, at forældrene føler sig godt informeret og trygge ved skolen , så det slet ikke er 

nødvendigt at udtænke nye tiltag for at få flere til at deltage. Generalforsamlingen afvikles som hidtil. 

 

Konklusioner/Beslutning GYM-ledelsen ser på punktet Ledige stillinger på hjemmesiden 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Ledige stillinger på hjemmesiden opdateres/fjernes AL/KP Snarest 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 6. september 2022 kl. 17.00 


