
Bestyrelsesmøde d. 7. december 2021 

Dato 7/12-2021 Mødetidspunkt 17.00-21.00 Mødested: Lærerværelset på MKS 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Mødeleder Torben Samson 

Referent Karin Piccini 

Deltagere Torben Flagsø (TF), Torben Samson (TS), Jesper Berring-Langberg (JL), Karina Hasselriis (KAHA), Maria Rasch (MR), Martin 

Edens (MME), Inken S. Christensen (IC), Henrik Poulsen (HP), Carsten Gade (CG), Lis R. Lau (LRL), Jens Kristian Meyn (JKM), 

Anders L. Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN), samt Mie G. Therp fra GS elevråd. 

Afbud Troels Eriksen (TE) 

1. Velkomst v. TF 

Diskussion TF og CG deltog begge virtuelt og TF bød velkommen hjemmefra. Der var afbud fra TE. 

TS var mødeleder og bød også velkommen inden ordet blev givet til rektor.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion 

 

 

CG præsenterede ledelsens redegørelse med nedslag i det udsendt dokument og inviterede til kommentarer og spørgsmål. 

Der er afholdt et godt møde med kommunen, hvor der blev arbejdet på en plan for det videre arbejde med punkterne i 

partnerskabsaftalen. 

Siden sidst har skolen nu krav om forevisning af coronapas, både for medarbejdere og GYM-elever ved stikprøver. 

Indtil vi hører andet fra myndighederne, afvikles personalejulefrokost som planlagt. 

Processen med rekruttering af ny inspektør igangsættes og planen præsenteres for bestyrelsen på næste møde. Der er aftalt et 

overlap på 2 måneder og det vil være en åben proces, hvor såvel interne som eksterne kan søge. 

Planlægning af GYM orienteringsaften d 19/1-2022 er i gang, og der arbejdes med plan A ”den fysiske” og plan B/plan C 

”virtuelt/en kombi”. Markedsføring af orienteringsdag (primært) for efterskoleelever lørdag d. 5/2 starter d. 20/1. 

Det medsendte bilag viser en omfattende kampagne ”Vi har plads til dig!”, som kører helt frem til marts, hvor de unge endeligt 

vælger ungdomsuddannelse - så vi fortsat er synlige i tiden fra orienteringsaften til selve valget. 

Bestyrelsen spørger om ledelsen overvejer en kombination af plan A og plan B/C? I arbejdet med den nye hjemmeside vil vi lave 

et præsentationsunivers, som bl.a. vil indeholde en video med rektors velkomsttale og forskellige elevvideoer. 



Bestyrelsen foreslår en udendørs version af orienteringsaften som supplement til det virtuelle, hvis vi ikke må invitere inde nfor. 

Ledelsen tager dette forslag med i planlægningen, men understreger at vi helst vil have folk indenfor, også selvom det må blive i 

små grupper. 

Sociale tiltag på tværs af GS og GYM: Reunionfest for sidste års GS afgangsklasser blev afholdt for første gang, med fin 

opbakning. Der har også været afholdt en fælles fodboldturnering og en succesfuld brobygning for 0.g. 

Bestyrelsen takkede for redegørelsen. 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Præsentation af rekrutteringsproces CG Møde feb. 2022 

3. Elevrådsrepræsentanten fra GS har ordet 

Diskussion TS bød velkommen til Mie fra 8a, som er elevrådsformand for GS – og gav hende ordet. 

Mie fortalte, at elevrådet har fokus på trivsel og sprog. Der skal være et trygt og godt socialt miljø på MKS og så skal der gøres 

noget ved det generelle sprog blandt eleverne, som er blevet for grimt. 

Elevrådet har afholdt 2 møder, hvor rektor deltog på det ene for at præsentere den strategiske grundfortælling. I næste uge 

afholdes et nyt møde, hvor TS deltager for bestyrelsen. 

Elevrådet har gennemført en spørgerunde, hvor klasserepræsentanterne videregav info fra klasserne. Der er ønske om en automat 

med varme drikke – dette afklares med GS-ledelsen. 

Mie deltager i FFE (Furesø Fælleselevråd) sammen med formænd for de øvrige skoler i Furesø. 

Her er fokus på Trivsel med underemnerne: Seksualundervisning, Klima og bæredygtighed, UU-vejledning og Mental hjælp 

(psykisk). 

Mie oplever, at hendes rolle i fællesrådet er mere lyttende, da mange af de udfordringer der behandles ikke opleves/bliver 

håndteret af ledelsen her på skolen. 

FFE har udgivet to debatoplæg, som Mie præsenterede for bestyrelsen. 

Bestyrelsen nævnte, at emnerne som taler ind i partnerskabsaftalen bør tages op på MKS. Ledelsen svarede, at der er planlagt et 

møde med formanden for FFE for at se på, hvordan MKS kan støtte arbejdet pba. partnerskabsaftalen. 

Alle deltagere udtrykte stor ros til Mie for hendes velforberedte oplæg, gode input og arbejdet i elevrådet. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Debatindlæg lægges i Teams KP Snarest 

4. Økonomi - månedsgennemgang v. LHN 



Diskussion LHN gennemgik kort det udsendte materiale med enkelte nedslag.  

Der er afsat ekstra midler til markedsføring for at booste op til orienteringsaften og uddannelsesvalg (jf. ledelsens redegørelse). 

Der var ingen spørgsmål til månedsgennemgangen. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

5. Endelig budget 2022 vedtages v. LHN 

Diskussion LHN beskrev de få ændringer, som er foretaget siden udkastet på mødet i november. 

Ledelsen indstiller til at bestyrelsen godkender budgettet for 2022. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål, og en enig bestyrelse vedtog derfor budgettet som det er fremlagt her.  

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

6. Oplæg til ny skoledagsstruktur v. LRL, JKM og CG 

Diskussion JKM præsenterede oplæg til ny skoledagsstruktur for GS. 

Oplægget tager udgangspunkt i den strategiske grundfortælling samt tilbagemeldinger i tilfredshedsundersøgelse omkring støj og 

uro, og er udarbejdet af repræsentanter for ledelsen og 3 GS-lærere, én fra hver afdeling. 

I et samfund med stress og uro ønsker MKS at være en boble, hvor der er plads og ro til at koncentrere sig. 

Der lægges op til at sænke timetallet fra sommeren 2022, den ønskede timefordeling på de enkelte årgange og tanker bag 

skemalægningen blev fremlagt ud fra medsendte bilag. 

Mulighed for tolærerordning (og delehold) blev drøftet og forskellige holdninger belyst.  

Et andet tiltag i oplægget er teaterringning; 1. ring går læreren til lokalet, 2. ring kommer eleverne ind og bliver mødt af læreren. 

Forskellen på at have styringen isf. at skulle tage styringen kan give en mere rolig start på undervisningen. Forskellige holdninger 

til teaterringning og effekten af dette på forskellige årgange blev belyst.  

Oplægget er præsenteret for forældreråd (positive), på lærermøder (umiddelbart positive) og for elevrådet. 

TS indstillede til at bruge god tid til behandling af punktet og til spørgsmål og kommentarer, da det er en  væsentlig ændring af 

den vare, vi som skole leverer. Punktet var ligeledes behandlet på bestyrelsens formøde. 

Herefter fulgte en grundig drøftelse, bl.a. med: 



• fordelingen af timer i indskoling vs. Kometen (udgiftsneutralt og aftalt med Kometen) 

• teaterringning (mindre effektivt i 7.-9. årg., som er i lokalet i pauserne, men giver det anledning til ændring, så disse 

årgange også skal ud af lokalet i pauserne?)  

• tolærerordning/delehold (fordele og ulemper, tolærerordning skal give mere ro ved at mindske vente tiden på hjælp i 

klasserummet, flere deletimer er svært at imødekomme pga. mangel på lokaler og bindinger i skemalægningen) 

• kortere skoledage (der opleves mindre effektiv undervisning i de sidste lektioner, hvor eleverne er trætte) 

• idræt/bevægelse (vigtigt at der fortsat er fokus på sundhed og bevægelse)  

• involvering af lærergruppen (processen opleves langstrakt og involvering for nogle derfor ikke så intens. Der er afholdt 

flere møder og det tages op igen på 3 møder inden for de kommende måneder i den samlede lærergruppe)  

• fordeling af timer på fagene (stor indvirkning, hvis man fjerner timer fra fag med få timer kontra f.eks. dansk med mange 

ugentlige timer). 

Ledelsen er opmærksom på, at processen opleves forskelligt hos medarbejderne og på ikke at forhaste processen for noget så 

vigtigt. Det peger direkte ind i den strategiske grundfortælling og efterfølgende bliver opgaven at få det italesat og markedsført 

internt og udadtil, hvilket er vigtigt fordi det er et område med stor efterspørgsel og fokus.  

TS takkede for en god præsentation og et gennemarbejdet oplæg. Ledelsen tager bestyrelsens og elevrådets input med i gruppens 

videre arbejde og præsenterer et endeligt oplæg til beslutning på mødet i februar 2022. 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Endeligt oplæg til beslutning JKM m.fl. Møde februar 2022 

7. Evaluering og endelig udmøntning af resultatkontrakt for nuværende år  v. CG/TF 

Diskussion Punktet var behandlet på bestyrelsens formøde og der var enighed om at imødekomme indstillingen fra ledelsen, hvorfor der ikke 

var behov for at gennemgå hvert punkt separat. 

Bestyrelsen har ved fælles overenskomst valgt at lande udmøntning på 85% som cadeau for det ekstra arbejde, ledelsen har lagt i 

dette svære år. 

CG kvitterer og takker for afrunding af en æra med resultatkontrakt på denne måde. Ledelsen ser frem til at indføre den nye 

model. 

MTU var vedhæftet som bilag og vil blive gennemgået for alle medarbejdere i januar 2022. Bestyrelsen inviteres til at deltage og 

TS opfordrede til at gøre dette, hvis man har mulighed. Nøjagtig dato udmeldes snarest . 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 



Dato for præsentation af MTU i kalender KP Snarest 

8. Status på udmeldte elever v. AL og LRL 

Diskussion AL præsenterede kort oversigten over udmeldte i GYM – intet mønster eller overraskende her. Vi forsøger at holde exit -samtaler 

før eleverne forlader os. Flere har været igennem en proces, så der er blevet talt med dem, men  med enkelte lykkes det ikke. 

LRL præsenterede udmeldte i GS – heller ikke noget overraskende her. Kategorier er valgt ud fra dette års udmeldte, så det kan 

være nødvendigt at tilføje yderligere ved næste præsentation. 

Bestyrelsen ønsker at tilføjes udvikling til næste gang (stadig grafisk præsentation) dvs. samme kategorier med evt. tilføjelser og 

så med seneste tal til sammenligning. 

Konklusioner/Beslutning Ledelsen udvider præsentationen, så udviklingen ses. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Tilføje udvikling i udmeldte under kategorierne AL/LRL Til næste præsentation 

 

9. Godkendelse af indberetning af klasseloft GYM v. LHN 

Diskussion LHN konstaterede at indberetning af klasseloftet formelt skal godkendes af bestyrelsen. Tallene er trukket fra system; STX 89 

elever fordelt på 4 klasser og HF 19 elever i én klasse. 

Ledelsen indstiller til at indberetningen godkendes af bestyrelsen. En enig bestyrelse godkender indberetningen. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen godkender indberetningen af klasseloft for GYM. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Klasseloftet indberettes LHN Snarest 

10. Opfølgning på kantineområdet v. CG 

Diskussion CG informerede bestyrelsen om, at kantinelederen gennem mange år Ane Brandt har besluttet at gå på pension pr. d. 1/12. Dette 

er netop meldt ud til medarbejderne. 

Inden stillingen slås op, skal der laves en grundig undersøgelse blandt alle elever og forældre til mindre elever. Hvad er vigtigt 

for dem ift. kantinen, både praktisk og ift. udvalg. Derefter udarbejdes profil af den medarbejder, som vi ønsker. Den vil blive 

slået op eksternt, men kan selvfølgelig også søges af interne. Indtil der er ansat en ny leder, styrer Louise Clausen kantinen.  

MKS satser på at kantinen skal bevæge sig i mere vegetarisk retning, med en menu i øjenhøjde med GYM-elevernes ønsker. 

Maden og måden at drive kantine er en del af skolens måde at brande sig selv – det er vigtigt med høj service og et udvalg som 

kunderne gerne vil have. 

Der indhentes inspiration fra andre skoler, hvor det er en del af deres brand - dannelse, socialt og læring. 



LHN oplyste, at der kommer en ny webkantine med den nye hjemmeside. Et ændret koncept, hvor man sætter penge ind, så man 

ikke skal bruge kort hver gang. GYM får en app, som de kan bestille og betale fra, vise kvittering til personalet, som udleverer. 

Der er ønske om forbedring ift. bekræftelse på bestilling, mobiloptimeret løsning og barnets oplysninger fastlåst i bestilling 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ledelsen tager bestyrelsens input med i det videre arbejde.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Undersøgelse gennemføres 

Udarbejde profil til jobopslag og jobbet opslås 

Ledelsen 

Ledelsen 

Snarest 

Efter undersøgelsen 

11. Orientering om hal v. TF 

Diskussion TF oplyste, at der er udarbejdet en købsaftale, som skolens advokat i øjeblikket ser på. Herefter aftales møde med kommunen for 

at forhandle aftalen. 

På spørgsmål bekræftede TF, at vi har tilbudt at stille hallen til rådighed for andre, men at det sker pba. en driftsaftale, som skal 

drøftes. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

12. Evt. og meddelelser 

Diskussion TS takkede HP for indsats i bestyrelsen på MKS, idet han udtræder efter dette møde. Ny repræsentant inviteres til møde i februar. 

Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

 

Næste møde er den 9. februar 2022 kl. 17.00 


