
Referat af generalforsamling torsdag den 28. april 2022 
 

Referent: Karina Eis Møller 
 

 Agenda  

1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til de fremmødte forældre og medarbejdere. 
Karina Hoffmeyer blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Karina Hoffmeyer konstaterede, at den 
ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med 14 dages varsel og derfor var beslutningsdygtig. 
Karina Hoffmeyer konstaterede, at der skulle afholdes valg under pkt. 7 og at kandidatlisten var udsendt 
rettidigt. 
 
Bestyrelsen præsenterede sig kort. 
 
Dirigenten gav herefter ordet videre til bestyrelsesformand Torben Flagsø. 

2. Formandens beretning 
 
 

Hvis man synes at det ikke er så længe siden vi afholdt generalforsamling sidst, så er den god nok. Sidste år 
blev den udskudt pga. corona og blev derfor først afholdt i august måned.  
Nu har vi heldigvis mere almindelige tilstande og derfor afholdes den i år nu her i april som bestemt i vores 
fundats.  
 
Formanden lagde ud med at vise et indslag fra TV2 Lorry omkring vores informationsaften samt billeder fra 
aftenen. 
 
Stor ros til alle elever, lærere og ledelsen for et meget fint arrangement. 
 
Bestyrelsen ser en lille smule anderledes ud i år. Ved sidste generalforsamling blev Karina Hasselriis valgt og 
som følge af kommunalvalget, har Furesø kommune udpeget et nyt medlem i stedet for Henrik Poulsen. Henrik 
har pensioneret sig selv fra politik. Fra Marie Kruses skal lyde en stor tak til Henrik for det gode samarbejde. Vi 
glæder os til et godt samarbejdet med Muhammed Bektas som er Furesø kommunes repræsentant.  
 
Bestyrelsen konstitueret sig efter generalforsamlingen med undertegnede, som formand og Torben Samson 
som næstformand.  
 
Forrige år udvidede skole med et HF-spor og vi startede op med en enkelt klasse. Desværre var der ikke sidste 
år lige så stor søgning, hverken til vores HF-spor, eller til vores STX-klasser. Dette betød, at vi i indeværende 
skoleår kun optog 4 STX-klasser mod tidligere 5 klasser.  
Det har ligget både ledelsen men også bestyrelsen meget på sinde, at den udvikling skulle vendes, således at 
vi igen kunne op på de ”normale” 5 klasser i STX pr. årgang.  
 
Ledelsen har derfor brugt mange ressourcer på markedsføring og andre gode initiativer, for at tiltrække flere 
elever. Ikke mindst ser jeg med glæde tilbage på vores informationsaften. Den kunne heldigvis gennemføres 



fysisk, dog med div. Corona restriktioner. Bl.a. ved opsætning af stort telt herude på pladsen, og rundvisning i 
mindre grupper med stor hjælp fra elever og personale.  
Fremmødet var stort, og vi har siden modtaget megen positiv feedback. 
Det er derfor med stor tilfredshed, at vi på dette års ansøgningstal, kan se at indsatsen har båret frugt. 
Ansøgningstallet var 1. marts 2021 på 95 STX elever. På samme tidspunkt i år, var ansøgningstallet til dette 
års STX-klasser 139, hvilket betyder, at vi igen er oppe på 5 klasser pr. årgang af STX elever.  
 
Desværre har søgningen til HF vist sig stadig at falde, så vi på nuværende tidspunkt kun har 7 elever til start i 
1. HF til august. Det er ledelsens vurdering at det hverken økonomisk, fagligt, eller trivselsmæssigt er forsvarligt 
at oprettet en 1. HF klasse til næste skole år. Det er med stor ærgrelse at ledelsen og vi bestyrelsen i 
fællesskab har besluttet at lukke vores HF- ben permanent Den HF klasse der til august vil være 2. HF afslutter 
deres ungdomsuddannelse på Marie Kruses som planlagt. 
 
Mange tak til de lærer og andet personale på skolen der har knoklet for at, forsøge at få denne satsning, som 
HF jo var, til at lykkes. Årsagen til den manglende søgning skyldes bestemt ikke personalets engagement og 
indsat, men derimod et faldende søgetal til HF på landsplan.    
 
Tusind tak til alle, som var med til at gøre informationsaftenen til en stor succes.  
 
På sidste generalforsamling i august 2021 orienterede jeg om, at vi på daværende tidspunkt gik og ventede på, 
at kommunen satte en grunden til salg ovre ved Arenaen. Spændt afgav vi et bud og i september måned 
godkendte Furesø Byråd, at vi kunne købe grunden. Vi har løbende gennem det sidste halve år været i dialog 
med kommunen om udarbejdelse af en købsaftale og endeligt skøde. I øjeblikket er vores fokus på at få en 
købsaftale endeligt i hus. 
 
Sideløbende har bestyrelsen arbejdet dels på en god finansieringsmodel til byggeriet og dels på at finde den 
rigtige arkitekt til, i samarbejde med os, at tegne og udvikle hallen. 
 
Tilbage i 2020 startede vi er affaldssorteringsprojekt op, og vi er nu ved at være i mål med implementeringen, vi 
mangler enkelte myndighedstilladelser, som endnu ikke er afklaret.  I har måske bemærket de nye container-
pladser. Det ser måske lidt store ud, men vi genererer også meget forskelligt fraktioner af affald.  
 
I efteråret 2021 indgik Marie Kruses skole en partnerskabsaftale med Furesø Kommune for en 4 årig periode. 
Aftalen skal sætte rammen for et løbende og tæt samarbejde mellem os og kommunen til fælles gavn, med det 
formål samlet set, at styrke kommunens skolevæsen og uddannelsesmuligheder til unge.  
 
Der vil i perioden særligt være fokus på fire områder, nemlig: 

- sprog og læsstrategi 
- idrætstalenttilbud og talentforløb 
- flere børn skal være en del af fællesskaberne i grundskolen, 



- flere unge skal tage en ungdomsuddannelse 
 
Der er i foråret 2021 igangsat et samarbejde med særligt fokus på dysleksi og andre typer af læse- og 
skrivevanskeligheder, for at kunne udviklet et bedre tilbud for elever med disse udfordringer. Der er i den 
forbindelse iværksat et læsevejledernetværk med repræsentanter fra bl.a. vores grundskole.  
 
Furesø Kommune er i gang med at etablere et skoletilbud for idrætstalenter, for at kunne understøtte elever i 
både at få en uddannelse og samtidig forfølge deres idrætstalent. Kommune har i dette skoleår ansat en 
idrætstalentkoordinator, som netop skal understøtte det koordinerende arbejde i forbindelse med tilbuddet.  
 
I forhold til at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, vil vi undersøge mulighederne for at udbygge 
samarbejder i udskolingen, om elevrettede forløb, mv.  
 
Der arbejdes på nuværende tidspunkt på tværs af kommunen og vores organisation på hvordan vi kommer i 
mål med disse meget ambitiøse emner.   
Der er et stort arbejde forud, men det er en aftale begge parter er rigtig glade for, og den er med til at 
tydeliggøre det i forvejen gode samarbejde vi har med kommunen.  
 
Sidste år orienterede jeg om initiativet ”læseklasser”. Der har nu været kørt to forløb i henholdsvis en 4. klasse 
og en 6. klasse. Tilbagemeldingerne er super gode. Både lærere, forældre og ikke mindst børn har været 
begejstret for forløbet og givet udtryk for, at forløbet har ført til en stærk øget sikkerhed indenfor læse- og 
skrivestrategi. 
 
Ledelsen har gennem længere tid arbejdet for at finde løsninger, som giver mere ro til faglig fordybelse i 
grundskolen. Ved en model hvor eleverne får lidt tidligere fri, vil de lærerressourcer, som så blive frigivet kunne 
veksles til tolærerordninger. Yderligere vil de ydertimer, som både af lærere og elever opleves som mindre 
givende, blive færre.  
 
Derudover vil der blive indført ”teaterringning”, det vil sige, at læreren kommer til klassen før eleverne, hvilket vil 
bidrage til en roligere opstart af lektionen. Ved teaterringning vil klokken ringe to gange. Første ring betyder, at 
læreren går til klassen og andet ring betyder, at eleverne går til klassen.  
Ledelsen har fremlagt den ønskede model for bestyrelsen, som på et bestyrelsesmøde den 9. februar 2022 
vedtog den nye skolestruktur.  
Skolestrukturen forventes indført fra august 2022 og vil løbende blive implementeret og udviklet. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke ledelsen for det gode og konstruktive samarbejde med bestyrelsen, som vi 
igen i år har haft.  
 
Spr.: Skoledagsstrukturen er det fra 0. klasse? 
Sv.: Nej det er fra 1. – 9. klasse. 



 
Spr.: Multihallen hvornår står den klar? 
Sv.: Det er meget svært at give et svar på. Der er udfordringer med stigende priser på bla materialer. Derfor vil 
vi heller vente, så vi kan få hallen som vi vil have den. 
 
Spr.: Furesø kommunes ordning med idrætstalenter, har været forsøgt før med begrænset succes. Har I gjort 
jer overvejelser omkring det faglige? 
 
Sv.: Den tidligere ordning krævede at eleverne skiftede skole til Stavnsholt skolen hvor talentklassen var. 
Nu har Furesø lavet et andet koncept hvor elever bliver på deres skoler. Man skal ansøge Furesø kommune og 
i forhold til det faglige ligger ansvaret hos eleven og forældrene. 
 
Dirigent takkede for formandens beretning og gav ordet til økonomichef Lars Holm-Nielsen. 
 

3. Årsregnskab for 2021 
ved økonomichef Lars 
Holm-Nielsen 
 
 

Statstilskuddet er steget med over 2 millioner. Vi har haft en STX klasse mindre end vi havde ønsket, men det 
opvejes delvist af at vi har haft en 2. HF, så det samlede elevtal er ikke faldet meget. 
 
Derudover har vi fået 1,3 millioner. i forskellige særtilskud i forbindelse med Corona. 
 
Øvrige indtægter er faldet med over 1 million. Det skyldes dels implementering af en ny aftale med Furesø 
Kommune om SFO tilskud, derudover er kantineomsætningen faldet en del, da vi har haft lukket under Corona. 
Løn udgifterne er faldet med over 1 mio. Det skyldes især at 2020 var påvirket af en ekstraordinær udgift i 
forbindelse med den nye ferielov. Sammenligner vi med 2019 er lønudgifterne steget.  
Øvrige undervisningsudgifter er steget 800 tkr. Der er både store ekstraudgifter og besparelser i forbindelse 
med Corona. 
 
Lønudgifterne på ejendommen følger den overenskomstmæssige udvikling. 
 
Samlet er vi kommet ud med et resultat på 3.557 tkr. 
 
Skolens likviditet er faldet fra 18½ mio. til 14½ mio. Den store ændring skyldes at vi har betalt vores gæld til 
lønmodtagernes feriefond. Det er en særdeles god forretning, da indekseringen af den gæld ville koste 
adskillige procent om året, samtidig med at vi betaler negativ rente. 
 
Spg – Hvad koster en elev på en privatskole kontra en folkeskole? 
Sv – Udgiften er nogenlunde den samme. 
 
Dirigenten takkede for gennemgang og annoncerede derefter en kort pause inden næste punkt.  

4. Rektors beretning 
 

Rektor takkede for ordet  
 



 Det er altid spændende at se hvor mange der dukker op til generalforsamlingen.  
På den ene side håber vi, at der kommer rigtig mange.  
På den anden side ved vi også fra vores kollegaer, at hvis der kommer rigtig mange, så er det som regel et 
udtryk for krise eller kritik af skolens ledelse eller bestyrelse. 
Alt er jo relativt så om vi er mange eller få i aften vil jeg lade være op til fri fortolkning – men tak til alle som er 
kommet.  
 
Forældres ret til at vælge en fri skole og skolens ret til at optage elever efter deres værdier problematiseres og 
sættes under pres.  
 
Presset vil nok stige i de kommende år og formentlig følges op af en række specifikke krav.   
Men indtil videre har vi beholdt vores statstilskud og langt hen ad vejen også vores frihed til at drive MKS efter 
vores værdier og målsætninger. Så det er der grund til at være taknemmelig for.  
 
Vurderingen er, at vi kigger ind i en fremtid med reduktioner i statstilskuddet.  
Det skyldes, at udgifterne til sundhedsvæsnet, ældreområdet, forsvaret er for opadgående og at vores sektor 
står bagest i køen når politikerne skal prioritere. Vi er ganske enkelt letvægtere i forhold til andre og tungere 
sektorer.  
Men vi har før oplevet fald i statstilskuddet og klaret skæren og det vil vi også kunne i fremtiden, men det 
kræver at vi fastholder fokus på at have en robust økonomi.   
 
Siden sidste generalforsamling er coronaens tunge åg heldigvis forduftet og hverdagen som vi kendte den har 
indfundet sig med undervisning face to face, rejser, ekskursioner og sociale aktiviteter.  
I forhold til elevernes trivsel er det generelle billede positivt i både grundskolen og gymnasiet. Men det er 
alligevel nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at genoplive de mange kulturelle og sociale arrangementer og 
traditioner.  
Forude venter studentereksamen, HF- eksamen og 9. klasses og 10. klasses eksamen – i alle tilfælde i 
reducerede udgaver.   
 
I grundskolen har vi i lighed med tidligere år oplevet en særdeles stor interesse for både til 0. klasse, for de to 
ekstra 6. klasser og 0. g.  
Alle klasser fra 0. – 9. klasse er derfor fyldt op. Det samme gælder for Kometen (skolens SFO) og 0.g, hvor vi 
igen optager 2. klasser.  
Formanden har allerede nævnt, at vi fra august 2022 implementere en helt ny struktur på skoledagen som vi 
forventer vil bidrage til at skabe mere ro til fordybelse og refleksion. 
 
Arbejdet med at udviklingen af den nye skoledagsstruktur har været en krævende opgave, hvor både ledelse 
og lærere har deltaget med stort engagement og kreativitet.  
Det fortjener de stor ros og tak for.  
 



I forhold til implementeringen af partnerskabsaftalen kan jeg tilføje, at vi i går har deltaget i det første møde 
med skolelederne fra folkeskolerne og repræsentanter for forvaltningen.  
I den skriftlige beretning, som blev udarbejdet inden vi kendte søgetallene, spåede vi en moderat fremgang for 
både STX og HF.   
Men som det fremgik af formandens beretning tog vi fejl idet vi gik markant frem på STX og markant tilbage på 
HF.  
Vi gælder og meget over fremgangen på STX og ærgre os over at tilbagegangen på HF. 
 
Tilbagegangen på HF betyder, at vi ikke kan oprette en ny klasse og dermed må afvikle HF. De nuværende 
HF-klasser færdgøres dog som planlagt.  
Det betyder desværre også, at vi må afskedige to medarbejdere.   
 
I forhold til STX har vi i det forgangne år har brugt mange ressourcer på at styrke integrationen mellem 
udskolingen og gymnasiet, men henblik på at øge den interne rekruttering fra 9. og 0.g til gymnasiet.  
Lærere fra begge afdelinger har arbejdet tæt sammen om at tilrettelægge en række faglige og sociale 
aktiviteter for gymnasieelever og udskolingselever.  
Ligeledes har vi afholdt en reunionfest for alle de 9. klasser, som valgte at tage på efterskole. Samlet set har 
dette arbejde båret frugt, godt støttet af en omfattende pr- kampagne.  
 
Fra næste skoleår implementeres en helt ny model for elevfordeling på det gymnasiale område, som 
begrænser elevernes valgfrihed.  
Kort fortalt betyder det at eleverne på de offentlige gymnasier i en række områder skal fordeles efter 
forældreindkomst. Hensigten er at elever med forskellige kulturelle og etnicitet blandes samt at modvirke 
ghettodannelse.  
 
De private gymnasier er ikke omfattet af ordningen og meget tyder på, at det vil være en fordel for søgningen til 
MKS som frit kan vælges uden hensyntagen til forældreindkomst mm.   
Til gengæld kan vi i en periode på 3 år ikke få tilskud til mere end vores nuværende kapacitet selv om 
søgningen skulle stige.  
 
Hvorfor laver vi skole?  
 
Vi står et sted i historien, hvor vi skal tænke os godt om i forhold til at drive skole.   
Mange børn og unge trives heldigvis godt, men alligevel ser det ud til at en stadig større gruppe mistrives i 
større eller mindre grad. Det ser vi også på MKS.  
Derfor er det vigtigt, at vi indimellem spørger os selv – hvad tænker vi om barnet og den unge. Hvad vil vi med 
dem? Hvordan ser vi på dem? Hvordan skal vi lave skole?   
Det er min ambition, at børnenes medfødte nysgerrighed ikke slukkes i mødet med skolen, men at den styrkes 
og udvikles og får mere plads.  
 



Det må være vores ambition, at alle elever oplever at gå hjem fra skole med noget at tænke over, som ikke har 
med lektier, karakterer og eksamen at gøre.  
Tak for ordet og tak til alle medarbejdere, bestyrelse, forældre og ikke mindst tak til vores dejlige elever for 
endnu et sjovt, udfordrende og berigende år.   
 
Spg - Hvad sker der hvis vi får flere ansøgere end vi har plads til? 
Sv - Vi får kun tilskud til da vi var flest – dvs. max 142 elever. 
 
Spg - Kunne man tænke det ind i planerne for den nye hal, at have plads til en klasse der så vi har 6 STX 
klasser? 
 
Sv - Vi skal tænke over om det voerhovedet er en god idé at blive alt for store, vi bliver netop søgt fordi vi er et 
lille gymnasium. 

7. Valg til bestyrelsen – 2 
bestyrelsesmedlemmer 
 
 
Valg af suppleanter – 2 
suppleanter 
 

De 2 repræsentanter Maria Rasch og Ruben Carpens (han var ikke til stede, pga. sygdom, så hans 
præsentation blev læst op) præsenterede sig selv. Da der ikke var yderlige kandidater der stillede op blev 
Maria og Ruben valgt til bestyrelsen. 
 
De 2 repræsentanter præsenterede Casper Kjersner og Martin Edens sig selv. Da der ikke var yderligere 
kandidater blev Casper og Martin valgt som suppleanter. 

8. Eventuelt Dirigenten fastslog, at man under eventuelt må spørge og kommentere, men der ikke kan besluttes noget 
under punktet. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer. 
 
Spg – I forhold til de nye alkoholregler der er ved at blive vedtaget (18 år for at købe alkohol). 
Sv – Vi må afvente udmeldingen fra regeringen. 
 
Generel drøftelse omkring alkohol både i grundskolen og gymnasiet. 
 
Spg – Trivslen efter Corona – hvordan går det? 
Sv -  Der har lige være en trivselsundersøgelse og den viser at vi er tæt på at være tilbage som før Corona. 
 
Dirigenten sagde herefter tak for i aften og for fremmødet. 
 
Formanden sagde tak til Karina for igen at udfylde dirigentrollen. Bestyrelsen er helt tryg ved dirigentens rolle 
og håndtering af valghandlingen. 

 

Godkendt at dirigent Karina Hoffmeyer: ____________________________ 
 
 

Bestyrelsen konstituerer sig på et møde mandag den 2. maj kl. 20.30 på Teams.  


