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Afbud  

1. Velkomst v. TF 

Diskussion TF bød velkommen, særligt til TK der deltager på mødet som gæst og til elevrådets formænd. 

TF konstaterede, at der er fulgt op på Aktivitetsplanen og mindede om underskrift på referater. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion 

 

 

CG gjorde udvalgte nedslag i det udsendte materiale. 

Kantinen oplever fortsat stigning i bestillinger via webkantinen og øget salg, hvilket er positivt. Der afholdes netværksmøde med 

kantinen på Zahles, ligesom møde med elevrådet og Hans planlægges snarest. 

Ledelsen udtrykker bekymring for stigende udgifter pga. øgede råvare- og energipriser mv. Derfor ønsker de at kigge på gradvis 

prisstigning, så udgifter hænger sammen. Sammenlignet med prisniveau på Allerød Gym ligger vores priser noget lavere. 

Sagen med udsugning i sløjdlokalet er endelig afsluttet og det virker nu efter en lang og svær proces. 

Ledelsen behandler i øjeblikket nogle personalesager – disse uddybes under pkt. 13. Fremover vil personale- og elevsager kort 

nævnes i bilag og på efterfølgende møde uddybes mundtligt. 

GS ledelsen er kommet godt i gang, dette er både CGs indtryk, lærernes tilkendegivelser og GS ledernes egen feedback. Der er 

meget at se til, men alle er kommet godt ind i det - tak til lederne for det. 

Der var igen massiv interesse ved informationsaften til kommende 0. kl. og mange positive tilkendegivelser (den lå samme aften 

som Stavnsholtskolen – GS skal være opmærksomme på dette fremover). 



GYM er kommet i gang med studieretningsklasserne efter et mere bøvlet valg i år, hvor færre elever end tidligere har kunne få 

deres 1. prioritet opfyldt. Heldigvis er det landet fornuftigt og klasserne er lige nu på introtur. Vi åbner for et muligt skifte 1/12, 

hvis der er ønsker og ledige pladser. Der er oprettet EN-MU for første gang i mange år, men det er i papegøjeklasse med EN-SA, 

da der kun er 6 EN-MU elever, hvilket gør det lidt skrøbeligt. GYM ledelsen har holdt individuelle samtaler med disse elever. 

CG og TF var begge med til GYM fest d. 28/10, en god fest med gæster. Der var meget rodet ved afslutningen, men flot ryddet op 

efterfølgende, så ros til festudvalget. 

 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

3. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet 

Diskussion Elevrådet har holdt 3 møder siden skolestart – der skal inden næste møde findes repræsentanter i 1.g, nu hvor de er fordelt i 

studieretningsklasser. 

Eleverne er generelt glade for kantinen og bruger den mere. Elevrådet tror ikke, at mindre prisstigninger vil påvirke dette. Maden 

er meget bedre og der er nu også kommet mere glasur på sneglene. 

Andre emner har været lokaler og støj, samt manglende gruppearbejdsrum - dette drøftes med ledelsen. 

Elevrådet har ikke fået henvendelser fra elever ift. fordeling af studieretninger, men vil høre repræsentanterne på næste møde. 

Bestyrelsen takkede for elevrådets redegørelse. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

4. Økonomi – månedsgennemgang v. LHN 

Diskussion LHN knyttede kommentarer til udvalgte tal i det udsendte materiale  og bestyrelsen stillede spørgsmål undervejs. 

Vi er fortsat bagud på elevtal GYM pga. den manglende HF-klasse. 

På ejendom ses minus på løn, fordi der er sat turbo på fester og arrangementer, dvs. øget behov for rengøring, særligt i weekend.  

Kantinen har trods en forrygende omsætning fortsat negativ afvigelse, men mindre end tidligere. Der er øgede udgifter pga. høje 

indkøbspriser, ligesom løn er steget med ansættelse af ny køkkenchef og fratrædelseshensættelser. 

Administration løn er steget, da ny skolesekretær har flere ugentlige timer end den forrige og kommunikationskonsulenten er sat 

op i tid pga. opgavernes omfang. 



Andre omkostninger administration har negativ afvigelse, primært pga. markedsføring (forår 2022, forsøg på at hente de 

manglende hf-elever, dette støttet af bestyrelsen).  

Under investeringer er den nye affaldssorteringsplads blevet dyrere end budgetteret, ligesom amfiteatret i skoven. Desuden er der 

investeret i nye, justerbare høvlebænke, samt etablering af et nyt udsugningsanlæg i sløjd. 

Bestyrelsen takkede for gennemgangen. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

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

Diskussion LHN præsenterede det udsendte budget og skitsen til investeringsplan. 

Der ventes pæne stigninger i taxameter på ca. 5% i begge afdelinger, i GYM trækkes det dog ned af elevtallet. Indtægter på 

skolepenge er med den af bestyrelsen besluttede stigning. 

Lønninger forventes at stige med 3,5% fra april. Der er ikke indregnet afskedigelser, heller ikke selvom HF stopper, da vi ønsker 

at beholde ressourcerne i huset, men med andre opgaver, til vi igen er 5 STX-klasser på alle årgange. 

Undervisningsudgifter til GS øges efter aftale, men ikke i GYM, som ikke forventes at have samme behov. 

Ledelsen ønsker at øge forældreindbetalingen til lejrskoler, hvor skolen hidtil har betalt halvdelen. Forventningen er, at 

egenbetalingen øges fra nu 900kr til 1200-1300kr pr. tur (Ribe/Viborg). Bestyrelsen støtter dette. 

Lidt højere udgifter til løn ejendom, pga. forventet øget rengøring/weekendtillæg. Bestyrelsen bad om en uddybelse heraf. LHN 

forklarede, at det er en justering efter de faktiske forhold, da der er merarbejde pga. flere  sociale arrangementer. 

På spørgsmål fra bestyrelsen uddybede ledelsen, at festindtægter  dækker pynt, dj, garderobefolk, ligesom det giver festudvalget 

mulighed for at spare op til en kunstner til sidste fest, mens skolen lægger lokaler til og dækker vagte r, rengøring og lærerløn. 

Bestyrelsen bad ledelsen regne videre på beløbet afsat til lønninger ejendom. 

Der afsættes 1,7 mio. til renoveringsprojekter, mens almindeligt vedligehold reduceres med 300.000kr. Der laves nødvendige 

reparationer, men ikke nye installationer. 

Kantinen er beregnet med bruttoavance som nu, hvor priserne er ikke sat op, men det gøres i takt med fremtidige prisstigninger, 

Derfor ses et højt tilskud, men hvis priserne sættes gradvist op, vil tilskuddet blive mindre. 

TF nævnte, at tilskuddet til kantinen historisk set har ligget på ca. 300.000kr og derfor synes det budgetterede tilskud noget højt.  

Alle er enige om, at kantinen skal fungere til glæde for elever og medarbejdere, med grøn profil og udvikling. Bestyrelsen ønsker 

ikke, at priserne skal stige til det tidligere niveau, men øges gradvist i takt med stigende udgifter. 

Bestyrelsen kan ikke godkende det foreslåede tilskud og beder derfor ledelsen arbejde videre med simulering af forskellige 

scenarier, som kan sænke det budgetterede tilskud. 



LHN afsluttede med at konstatere, at der forventes et hårdt år, hvor livremmen skal spændes ind, men det ser lysere ud fra 2025. 

Derefter fulgte en gennemgang og drøftelse af den udsendte skitse til investeringsplan. 

En vigtig prioritering er de kuldeudfordringer, som opleves i Løgumkloster, hvor taget skal repareres. Bestyrelsen nævnte 

centralgangene som et vigtigt projekt og ledelsen accepterede at se på prioriteringerne, hvis bestyrelsen ønsker at fremskynde 

centralgangene. Ledelsen mener dog ikke, at det kan ske på bekostning af Løgumkloster, hvor omfanget af projektet er større end 

tidligere budgetteret. Nogle aktiviteter er sat på hold pga. øgede energiudgifter.  

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning, idet den beder ledelsen regne videre på beløbet afsat til løn ejendom, samt 

opstille scenarier, som kan sænke det budgetterede tilskuddet til kantinen. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Scenarier ift. kantinen og beløb til løn ejendom udarbejdes Ledelsen Snarest 

6. Resultat af undervisningsmiljøvurdering i GS v. JKM 

Diskussion JKM præsenterede resultat af UMV, som er gennemført i slutningen af sidste skoleår på mellemtrinnet og i udskolingen (laves 

hvert 3. år). 

Skemaet ser ud som det gør, fordi vi har besluttet at bruge et standardskema, så vi på sigt kan benchmarke os mod andre. 

Næste år levnes mindre plads til kommentarer, da der i år er 110 sider! 

Der svares under emnerne læringsmiljø, klasserelationer og trivsel, mobning, klasselokaler, fysisk miljø, æstetiske miljø.  

Det generelle indtryk er MEGET positivt, mange (mere end 90%) er glade og positive. 

55% keder sig nogle gange, særligt 7.- 8. kl. og de føler, der er mange lektier, særligt 7-8. kl. føler presset. Det er en generel 

tendens i undersøgelsen, at 7.-8. kl. falder lidt ved siden af og ledelsen er opmærksom på dette.  

Der er godt sammenhold og eleverne føler, de bliver accepteret - i højere grad på mellemtrinnet end 7.-8. kl. 

15% føler sig alene, 20% føler sig udenfor – disse tal kigger ledelsen mere på, hvad ligger der i dem? 

1/3 kan ikke finde en voksen i frikvarteret – ledelsen undrer sig, da der altid er gårdvagter og går videre med det. 

43% ved ikke, at skolen har regler ift. mobning – ledelsen følger op og præsenterer snarest skolens regler for eleverne samlet. 

¼ har følt sig mobbet af en anden elev det sidste halve år – hvad betyder det egentlig, også set i forhold til ovenstående?  

Ledelsen arbejder videre med dette. 

1/7 følt sig mobbet af en lærer det sidste halve år. Ledelsen har drøftet emnet med elevrådet, som ikke mener det er udtryk for et 

generelt problem, men at der skal kigges på enkelte læreres kommunikation. Ledelsen er opmærksom på dette.  

Eleverne kan både høre og se i klasserne, men savner at sidde lidt bedre. 

Eleverne vurderer det fysiske miljø som rent og pænt, dog undtagen toiletterne, hvis de skal sige noget.  



Over 50% mener, der er meget støj på skolen, ikke i undervisningen, men særligt i pauser i klasserne og på gangen. På biblioteket 

er til gengæld dejligt og roligt. 

7. kl. savner bedre arbejdsområder. Omklædning/bad i idræt kunne være bedre. 

Skolen er et rart sted at være, men eleverne ønsker flere planter og mere udsmykning. 

Som opsummering vil ledelsen kigge nærmere på trivsel, mobning, støj, 7. kl. gang og toiletter. 

I forhold til procesplanen er undersøgelsens resultater nu præsenteret for og drøftet med undervisningsmiljørepræsentanterne, 

elevrådet, lærerkollegiet, forældreråd og bestyrelse - nu skal der udarbejdes en handlingsplan. 

Bestyrelsen takkede for præsentation og konklusion. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Der arbejdes videre med udvalgte områder Ledelsen  

7. Forhåndsreservation af pladser i 0. kl. v. NFL 

Diskussion I forlængelse af drøftelse på bestyrelsesseminar beder ledelsen bestyrelsen træffe beslutning om forhåndsreservation af 2 pladser i 

0. klasse. 

Bestyrelsen ønsker en bredere formulering end i det vedlagte oplæg, så det giver et mere fleksibelt råderum for ledelsen ved 

henvendelser (også ift. partnerskabsaftalen). 

Ledelsen vil fortsat anvende screening, vurdering og forventningsafstemning (også ift. forældrene, forpligtigelse til samarbejde) 

ved optag. 

Bestyrelsen og ledelsen drøftede, hvornår det skal træde i kraft. Der var enighed om, at processen bør gås ordentligt igennem og 

at det skal kommunikeres korrekt. Derfor blev beslutningen at indføre det ved optag til skoleåret 2024-25. 

Til processen skal bl.a. drøftes, hvor længe pladser kan være reserveret, før de går videre til elever på ventelisten. 

Til nuværende optag er der, som det er kutyme, tilbageholdt 4 pladser til omgængere eller andre uforudsete hændelser. 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse vedtager ledelsens indstilling, dog med præciseringen at de to pladser ikke kun er reserveret til elever henvist 

fra kommunen, men til elever med særlig prioritering ift. sproglig udfordring, som optages efter ledelsens vurdering. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Der arbejdes videre med proces og kommunikation Ledelsen  

8. Ændring af de 2 ekstra pladser i 4. kl. til 3. kl. v. NFL 

Diskussion I forlængelse af drøftelse på bestyrelsesseminaret beder ledelsen om bestyrelsens godkendelse af, at de 2 ekstra pladser i 4. klasse 

rykkes til 3. klasse. Begrundelsen er bl.a. den pædagogiske fordel i at optage elever udefra ind i et mere roligt og trygt miljø, 

hvor de desuden får et år i Kometen. 



Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse vedtager ledelsens indstilling. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Optag af 2 nye elever i hver 3. klasse gennemføres Ledelsen Snarest 

9. Opfølgning på bestyrelsesseminar inkl. prioritering GS/GYM v. TF 

Diskussion På mødet blev dette punkt behandlet før pkt. 7 og 8, hvor der til begge skal føres en endelig beslutning til referat. 

TF takkede for fint seminar med god stemning og gode input til de bundne opgaver ift. reservation af pladser i 0. kl, prioritering 

ift. venteliste og udviklingsplanen. 

Bestyrelsen godkender indstilling til prioritering ift. venteliste til GYM med den ændring, at der byttes om på 2. og 3. prioritet 

(så det kommer til at afspejle aftalen på seminaret), altså at søskendebørn bliver 2. prioritet og medarbejderbørn 3. prioritet. 

Bestyrelsen godkender indstillingen til prioritering ift. ventelisten til GS som det foreligger her. 

På spørgsmål fra bestyrelsen svarede ledelsen, at der ift. 0.g påtænkes at bruge samme kriterier som i GYM, dog sådan at 

optagelsessamtalen også tæller. Ledelsen bekræftede, at der afvises nogen pba. samtalen, ligesom andre vælger at trække sig. 

Bestyrelsen beder ledelsen være opmærksom på kommunikation af disse prioriteringer, så udefrakommende kan se sig i optaget. 

Bestyrelsen udtrykker tillid til ledelsens håndtering af dette. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtager ledelsen indstilling med den aftalte ændring af prioriteringsrækkefølgen i GYM. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Kriterierne kommunikeres på hjemmeside mv. Ledelsen Er gjort 

10. Udviklingsplan – afrapportering inkl. nye punkter v. CG 

Diskussion CG præsenterede kort de tre nye punkter, som der blev nikket til ved bestyrelsesseminaret. 

Bæredygtig energioptimering - ikke nyt, vi har gjort det en årrække, men der er stadig en del ting, vi skal have fokus på. Vi vil 

også gerne synliggøre over for eleverne, hvilket drøftes med lærerkollegiet, i pædagogisk udvalg og miljøudvalg. 

Arbejdsmiljø, GYM-lærere – kommer ud af halvdagsseminar med de faglig pædagogiske ledere. Skitse til plan er allerede lavet og 

der er planlagt en pædagogisk dag for afdelingen i marts 2023 mhp. at sætte processen i gang i næste skoleår. 

Evalueringsplan GS – del af kvalitetsudvikling. Et stort projekt, som vi gør meget af i forvejen, men hvordan arbejder vi mere 

tydeligt med det? Det skal kortlægges og synliggøres, så vi kan sammenflette data til en bredere forståelse  og dermed mulighed 

for at arbejde med emner på et mere overordnet/strategisk niveau. IC bekræfter, at det er et vigtigt tiltag i GS. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen godkender de tre nye punkter på udviklingsplanen, som ledelsen arbejder videre med. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Arbejde med de nye punkter Ledelsen Jf. frister i udviklingsplanen 



11. Forsikringsgennemgang v. LHN 

Diskussion LHN nævnte, at der mangler et par policer og nogle summer i det udsendte, hvor oversigten er ikke detaljeret nok. 

Det drejer sig bl.a. om bestyrelsesansvarsforsikring (som ses i Teams) og rejseforsikring for lærere som rejser i udlandet (tegnet 

hos Europæiske). Forenede gruppeliv, forsikring af den enkelte medarbejder,  er ikke indeholdt, da det ikke er skolens forsikring. 

Det blev aftalt, at LHN laver en nøjere gennemgang med dækninger, som lægges i Teams inden for de næste 2 uger. 

LHN bekræfter på spørgsmål fra bestyrelsen, at Söderberg & Partners sikrer, at vi ikke er dobbeltforsikrede. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen afventer en opdateret version af forsikringsoversigten inden d. 1. december 2022. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Opdateret version af oversigt lægges i Teams LHN Inden 1. december 2022 

12. Status på halbyggeri v. CG 

Diskussion TF konstaterede, at der stadig arbejdes med kommunen for at få købsaftale i hus. Der er fremdrift, men stadig knaster, herunder 

byggepligt, hvor der skal afholdes uddybende møde med kommunen. Udkast til p-pladser er lavet og lagt ved aftalen som bilag. 

Finansieringsgruppe mødes snarest for at udarbejde udkast til ramme med afsæt i det netop fremlagte budget.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

13. Evt. og meddelelser 

Diskussion CG orienterede bestyrelsen om personalesag. 

TF opfordrede pba. egne oplevelser og henvendelser ledelsen til tydelighed omkring trivsel blandt børnene, ikke kun ved opstart  

men også løbende. Desuden bør der arbejdes med støj – begge dele er ledelsen opmærksom på jf. redegørelsen om UMV under 

pkt. 6. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 7. december 2022 kl. 17.00 


