
Bestyrelsesmøde d. 31. maj 2021 

Dato 31/5-2021 Mødetidspunkt 17.00-20.40 Mødested: Kantinen på MKS 

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), Henrik Poulsen (HP), Carsten Gade (CG), Lis R. Lau (LRL), Anders L. 

Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN) 

Afbud Eva Korsager Winther (elevråd) 

1. Velkomst v. TF 

Diskussion TF bød velkommen til alle efter bestyrelsens hele time blev afsluttet kl. 18 - og orienterede om, at punkt 3 udgår, da 

elevrådsrepræsentanten har meldt afbud. 

TF gav herefter ordet videre til CG. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Ledelsens redegørelse v. CG  

Diskussion 

 

 

Ud fra det fremsendte bilag, uddybede CG bl.a. afskedigelsesprocessen og roste her samarbejdet med SU og skolen tillidsfolk. 

Der er vedtaget nye overenskomster i begge afdelinger, som bl.a. indeholder et ønske om mere gennemskuelighed og flere 

samtaler, men ellers ikke meget nyt. De lokale forhandlinger er ikke helt afsluttet, men tegner til at komme godt i mål. 

Der har været gode samtaler med forvaltningen om grundkøb og vi oplever god proces/meget velvilje. Vi er blevet oplyst, at 

udbud af grunden sker ca. medio juni efter byrådsmøde og holder os klar til at afgive bud, men er spændte på minimumspris. 

Partnerskabsaftale – der er afholdt møder og vi er et stort skridt nærmere en aftale. De punkter, som vi ved kommer med, er 

Idrætstalenttilbud (mulighed for morgentræning og koordinator, samt lektiecafé) og Samarbejde om ordblinde og elever med 

læse-/skrivevanskeligheder. MKS er ved at starte Læseklasseprojektet, ikke kun ift. dysleksi, men også andre læse-

/skrivevanskeligheder. Vi etablerer lokalet nu og har fokus på projekt og øje for samarbejde med forældrene, hvor der vil blive 

caféaftener og lign. Vi indgår samarbejde med kommunens skoler om kompetenceudvikling – gensidigt, hvis vi f.eks. har ekstra 

pladser på et internt kursus. Der har allerede været afholdt netværksmøder. 

 



Fra begge sider opleves et godt og frugtbart samarbejde om aftalen til fordel for kommunens unge. Det er en dynamisk aftale, 

som kan udvikle sig efter behov. På sigt ønsker vi at udvide aftalen med yderligere talentudvikling (a la Masterclass) og 

samarbejde om en tværgående sprogstrategi. 

Nu mangler kun mindre justeringer i aftaleoplægget, hvorefter det fremlægges for byrådet efter sommerferien og herefter i 

bestyrelsen. Vi håber, at aftalen kan ligge klar først i det nye år.  

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at udbrede kendskab til aftalen, særligt fokus fra MKS’ kommunikationskonsulent . 

Ledelsen glæder sig til at præsentere aftalen sammen med kommunen ved en fælles pressemeddelelse og er opmærksomme på PR. 

 

Eksaminerne er godt i gang i begge afdelinger. Nu har vi fokus på at få afsluttet skoleåret godt, samt påbegynde arbejdet med at 

styrke integrationen mellem udskolingen og gymnasiet. Der er allerede nedsat et brobygningsudvalg, som har både fagligt og 

socialt fokus. Udvalget forventes at fremlægge noget før sommerferien, som kan starte umiddelbart efter ferien, mens andre 

elementer først udvikles i det nye skoleår. GYM tager fat på at genstarte de sociale arrangementer, som eleverne har manglet 

under hele nedlukningen. Det er altafgørende for os at få det kickstartet, da det betyder meget for eleverne og samtidig giver 

historier, som kan bruges til at brande os. Der er udnævnt en eventkoordinator, som får til opgave at samle elevudvalg og 

samtidig gentænke caféaftener og fester, mv. Det er en lærer, som får timer til det ved siden af undervisningen. Vi skal 

naturligvis også se på, hvordan vi får samlet op på det faglige efterslæb, der måtte være efter nedlukningen, men vi har gjort 

meget for at samle op før eksamen. GYM har mulighed for at tage emner ud af eksamenspensum, hvis de ikke er gennemgået. 

Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at gribe chancen for ikke kun at videreføre kulturen, men også benytte muligheden fo r at 

komme af med ting, som vi ikke ønsker her, samt introducere nye ting. Ledelsen nævnte, at der vil blive taget initiativ til flere 

alkoholfrie events, bl.a. bruncharrangement, og udviklet nye festkoncepter.  

 

Der er pr. 1/6 ansat en lærer fra GYM som kommunikationskonsulent på halv tid – hun har kompetencer indenfor og erfaring med 

kommunikation. Med hende fortsætter vi ordningen med en intern ansættelse på halv tid sideløbende med samarbejde med et 

eksternt bureau. Vi er opmærksomme på vigtigheden af samarbejde mellem kommunikationskonsulent og eventkoordinator, 

ligesom vi har fået input fra en ekstern konsulent ift. markedsføringstiltag og kanaler, f.eks. ungepanel og busreklamer.  

 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

3. Elevrådsrepræsentanterne fra GS har ordet – PUNKTET UDGÅR 

Diskussion Udgår gr. afbud. 

 



Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

4. Fastsættelse af datoer for næste års bestyrelsesmøder v. TF 

Diskussion Det vedlagte bilag med datoer for møder i kommende skoleår blev kommenteret, idet JB ikke kan deltage d. 3/9 og HP d. 22/9. 

Ift. udarbejdelse af budget foreslår LHN at flytte mødet d. 1/11 til d. 8/11, så budgettet kan nå i SU, inden det sendes til 

bestyrelsen en uge før møde. 

LHN varsler revisor om deltagelse på møde d. 28. marts 2022. 

Konklusioner/Beslutning Datoerne for kommende skoleår blev vedtaget med ændring af 1/11 til 8/11  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Oversigten opdateres og møder lægges i kalender KP Snarest 

5. Økonomi – månedsgennemgang og coronaregnskab v. LHN 

Diskussion LHN præsenterede de udsendte bilag med nedslag, bl.a. i forhold til coronatilskud, som skal være brugt inden d. 30/6. De t er 

primært øremærket til fagligt løft, men det kan kombineres med trivsel. Det må gerne foregå i efteråret, men udgifter skal være 

afregnet inden fristen. 

Alle poster omkring løn ligger bedre end budgetteret og vikarbudgettet holdes nogenlunde. Også SFO har haft færre udgifter gr. 

nødpasning. 

På Ejendom ses bl.a. manglende overtidsbetaling ifm. fester og generelt mindre slid på skolen i perioden. 

Kantinens omsætning ligger på ca. ½ af normalt niveau, men er dog kommet i gang og webkantinen kører fint. 

Ift. den samlede budgetafvigelse vil vi allerede i maj opleve stigninger, bl.a. udbetaling af særlige feriefridage. 

Testsupervisorer GYM – forventes nogenlunde neutralt i maj ift. det modtagne tilskud. I eksamensperioden skrues ned for brugen 

af supervisorer. 

LHN introducerede ny opstilling af KPI, som er lavet i samarbejde med bestyrelsen. Samme som tidligere, men tilføjet en ny KPI 

og samlet på én side. Desuden opdeling af elever i STX og HF, så de kan skelnes fra hinanden. 

Alle klasser i GS er fyldt ultimo maj – afvigelsen i elever GS tallene skyldes tidsmæssig forskydning. 

JL ønsker KPI ligger forrest i bilagsrækken, så man nemt kan overskue behov for at se nærmere på tallene. 

LHN lover at kigge på, om de enkelte søjler kan være mere ens i y-aksen, så det visuelt giver mere mening. Fokus på de tre; 

resultat, indtægter, udgifter. 

Ift. coronaoversigten er mange af tallene skønnede tal, da vi ikke har præcise opgørelser endnu (f.eks. fester, uddannelse, vikarer, 

mv), så nettoeffekten er usikker. Besparelser på bus og el er dog reelle tal. 



 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen ønsker enkelte ændringer i opstilling af KPI. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Ændring i oversigt over KPI LHN Inden næste møde 

6. Status på udmeldte elever med angivelse af årsag v. CG/LRL 

Diskussion Ledelsen orienterer halvårligt bestyrelsen om antal udmeldte inkl. årsager for at vurdere, om afgangen skyldes problematiske 

sager eller f.eks. flytning og lign. 

CG og LRL lavede nedslag i den omdelte liste og forklarede enkelte årsager. 

JL foreslog en grafisk oversigt fordelt på kategorier, som giver bedre overblik over udviklingen , da det ikke er vigtigt for 

bestyrelsen at se, hvilken klasse den enkelte elev kommer fra. 

Ledelsen udarbejder kategorier, som dækker de primære årsager, så det fremadrettet kan give overblik. Med udgangspunkt i den 

nye oversigt er det vigtigt, at ledelsen holder øje med, om der ses en tendens ift. udmeldte fordelt på klasser. 

 

Konklusioner/Beslutning Præsentation af udmeldte elever inkl. årsager ændres til grafisk overblik. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Oversigt ændres til grafisk overblik Ledelsen/LRL Inden næste gennemgang 

7. Status på indeværende års resultatkontrakt; herunder pkt. 1c Partnerskabsaftale v. CG 

Diskussion Der udarbejdes et forslag til partnerskabsaftalen med Furesø Kommune. Forslaget fremlægges for bestyrelsen på 

bestyrelsesmødet i maj 2021.  

 

CG forklarede, at der ikke er et forslag at fremlægge, fordi den er dynamisk, hvorfor teksten i bilaget allerede er let forældet. 

Punkterne i aftalen er dog som beskrevet i ledelsens redegørelse under pkt. 2.  

Processen har været dialogbaseret og vi har haft fokus på at få vores nøglepunkter med i aftalen. Kommunen har været pennefører 

på teksten, og der har undervejs været god dialog om de punkter, som man gerne vil samarbejde om. Kommunens udkast er blevet 

gennemgået og rettelser løbende tilføjet. I onsdags nåede parterne til enighed om teksten efter en frugtbar proces, hvor vores 

nøgleområder er kommet med. 

TF takkede for orienteringen. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning, dvs. at delmålet er opfyldt. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 



Intet   

8. Evt. og meddelelser 

Diskussion Opfølgning på bestyrelsens hele time: 

Ekstra 0. kl. spor 

Bestyrelsen ønsker at afklare, hvornår skal der tages stilling til et ekstra 0. spor. Det tages med som punkt på næste 

bestyrelsesmøde for at beslutte, om vi skal gå videre med det. Ledelsen laver en indstilling (kan den tidligere udarbejdede 

bruges?). LHN hejser flag ift. lokaler. 

HP har kendskab til en befolkningsprognose, som viser et forholdsvis dramatisk fald i antal nye skolebørn i kommunen over de 

næste 2-3 år. Tal ses i dagsorden for tidligere byrådsmøde. Det bør man have med i overvejelserne ved opstart af et nyt spor . 

HF 

Bestyrelsen spørger ind til beslutning om HF, som skete i forventning om langstrakt og frugtbart samarbejde med FCN. 

Det var vores forventning, og det skete i første optag (11 ansøgere), men foreløbig har vi kun fået 4 ved dette optag. Deres 

talentarbejde har ligget stille under corona, ligesom vi ikke har kunne komme på besøg der. CG har aftalt møde med den nye 

kommercielle direktør. AL forklarede, at FCN har manglet samling på spillertruppen og at årgangen er væsentligt mindre end 

sidste års. Deres kvindelige spillere vil hellere på STX. Vi har også talt med Team Danmark, men det er kun de absolut bedste 

inden for fodbold, som får den mulighed. Bestyrelsen spurgte til mulighed for samarbejdsaftaler med andre idrætsforeninger. HF-

koordinator Peter Frederiksen har været i gang med det og med kontakt til efterskoler, men det har også været ramt af 

nedlukningen. Bestyrelsen ønsker at understøtte ham mere hvis muligt. 

Branding af Kruses Gymnasium 

TF opfordrer ledelsen til at bruge energi på at brande vores gymnasium og hf – også på den lange bane, så vi fremadrettet til 

opleve ventelister til GYM ligesom til GS. Bestyrelsen ønsker, at ledelsen laver en langsigtet plan for markedsføringen, og at 

både ledelse og bestyrelsen samtidig tænker ud af boksen for at udbrede kendskabet til Gymnasiet i Furesø til hele oplandet. 

Ledelsen svarede, at det netop er dét vi gør med nye initiativer i samarbejdet mellem de nyansatte eventkoordinator og 

kommunikationskonsulent, som skal være tovholder på bl.a. kommunikation via ungepanel. Det er vigtigt, at vi har noget 

indhold, som vi kan brande os ud fra (eventkoordinator), og som kan bruges i markedsføringen.  Der er bl.a. en reunion for 

afgående 9.klasser i støbeskeen til efteråret. 

Ledelsen understregede vigtigheden af også at få fat i vores egne grundskoleelever, så de igen vælger os – vi kan ikke fylde op 

med unge fra oplandet. 

Bestyrelsen foreslog at indtænke gymnasiet placering som knudepunkt ift. offentlig transport fra flere steder i oplandet  i 

markedsføringen.  

Vigtigt at få potentielle elever fysisk ind i huset igen, hvilket har været umuligt under corona. Det ved vi har stor effekt. 

Skoler og især udskolingslærerne har stor betydning for elevernes bevidsthed om deres muligheder, men det har været svært at få 

et tæt samarbejde med skolerne. I Værløse er kendskabet meget ringe – det er vi ikke lykkes med og det har stor betydning. Vi 



håber, at partnerskabsaftalen vil bringe os tættere på hinanden og åbne nogle døre.  Erfaringen er, at invitationer lige nu skal 

gennem forvaltningen, før de overvejes på kommunens folkeskoler . 

Bestyrelsen foreslår at bruge vores egne elever fra f.eks. Værløse som ambassadører til at tage ud på deres gamle folkeskoler og 

fortælle om Kruse, så eleverne gøres opmærksom på muligheden. 

Brug af Teams 

Bestyrelsen ønsker øget brug af aktivitetsplan i Teams, for at samle op her, så intet bliver glemt. 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Beslutning om ekstra 0. kl. spor på næste bestyrelsesmøde 

Øget brug af aktivitetsplan i Teams 

KP 

KP 

Mødet i september 2021 

Løbende 

 

Næste møde er den 9. september 2021 kl. 17.00 


