
Bestyrelsesmøde d. 13. september 2022 

Dato 13/9-2022 Mødetidspunkt 17.00-21.50 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), Maria Rasch (MR), Ruben 

Carpens (RC), Troels Eriksen (TE), Inken Christensen (IC), Muhammed Bektas (MBE), Casper Kjersner (CK), Carsten Gade (CG), 

Nicholas Frost-Lindsteen (NFL), Lars Holm-Nielsen (LHN), samt Pauline Jacquerot (elevrådet GYM) 

Afbud Anders L. Lassen (AL), Martin Edens (MME), Julie Winding (elevråd GYM) 

Deltager online  

1. Velkomst v. TF 

Diskussion Formanden bød velkommen til mødet – særligt til Pauline Jacquerot som er ny elevrådsformand i GYM, til Casper Kjersner som 

er nyvalgt 1. suppleant og til Nicholas Frost-Lindsteen på hans første officielle møde som inspektør i grundskolen. 

Formanden konstaterede at Planner er opdateret. 

De nye i bestyrelsen har underskrevet fortrolighedserklæring jf. forretningsordenen.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Skolens beredskabsplan v. TF 

Diskussion 

 

 

Efter henvendelse fra RC om skolens beredskabsplaner har formanden fulgt op. Ledelsen har styr på dem og de er nu også lagt op 

i Teams til bestyrelsen, hvor de løbende tilrettes og evalueres. Som aftalt sættes planerne på bestyrelsens årshjul, så de hvert år 

vendes ved skoleårets start. 

Planerne er udviklet i samarbejde med Falck, og en konsulent fra Falck har holdt oplæg for ansatte, GYM- og udskolingselever. 

Spørgsmål til planerne kan rettes til formanden på mail.  

 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Planerne i årshjul KP Er gjort 



3. Kommunens sparekatalog v. TF 

Diskussion I drøftelsen af kommunens sparekatalog er det aftalt med formanden, at MBE giver sit input og derefter trækker sig under 

bestyrelsens efterfølgende drøftelse af punktet Tilskud til Kometen. 

MBE præsenterede kort sig selv for de nye medlemmer af bestyrelsen og kommenterede herefter på kommunens spareplan for at 

finde 50 mio., herunder særligt på det område, som berører skole- og fritidsområdet og dermed MKS. 

JL citerede fra aftaleteksten, at kun ved væsentlige ændringer kan kommunen opsige aftalen. Det vil ses som et aftalebrud at 

opsige aftalen. TF har fået en del henvendelser fra forældre, som er utilfredse med at Kometen er med i sparekataloget.  En 

konsekvens af at lukke Kometen vil være behov for pasning til 166 Furesøbørn i kommunens øvrige institutioner, ikke kun 

afskedigelse af medarbejdere i Kometen, som er nævnt. Det tager MBE med tilbage. 

MBE minder om borgermøde i morgen (onsdag d. 14/9). TF svarer, at medlemmerne ikke deltager som skolens bestyrelse, men 

godt kan møde op som enkeltpersoner. 

Bestyrelsen bad LHN gøre rede for, hvor meget vi reelt får i tilskud og hvor meget tilskuddet falder, hvis taksterne stiger? Dette 

blev sammen med koblingen til partnerskabsaftalen drøftet ift. bestyrelsen beslutning. Historisk har vi fået højere tilskud, måske 

mere end det kostede at drive Kometen, men det er ikke tilfældet længere.  

Herefter fulgte en længere drøftelse og mange synspunkter ift. aftalen med kommunen og bestyrelsens og ledelsens ønske om at 

signalere at vi løfter et socialt ansvar. Bestyrelsen har som forældrerepræsentanter en forpligtelse til at reagere og derfor 

besluttede bestyrelsen at udarbejde et høringsforslag. Ledelsen leverer tal og input til KAHA, som udfærdiger et høringssvar,  der 

afsendes fra en samlet bestyrelse. 

Der er høringsfrist d. 18. september. 

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen udfærdiger høringssvar. KAHA, CG og LHN samarbejder , TF afsender. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Høringssvar udfærdiges KAHA, CG, LHN Inden 18/9 

4. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet 

Diskussion TF bød velkommen til Pauline og understregede, at bestyrelsen lytter meget til elevrådet, så input er velkomne. 

Pauline 3s deler formandskabet med Julie 3s. Elevrådet er kommet godt fra start og har holdt årets første møde, hvor emnerne var 

meget lig tidligere år; mad i kantinen, hvor elevrådet nævner en positiv udvikling, men stadig oplever lange køer. Sidstnævnte vil 

kantinen arbejde på at ændre. Strøm i bordene er stadig et ønske. Efter afstemning er MKS stadig en del af DGS.  

Den nye kantineleder vil mødes med elevrådet hvert ½ år og er allerede i gang med nye idéer, også for at løse de udfordringer, 

der opleves. Ændringerne vil dog ske gradvist. 

TF opfordrede elevrådet til at bakke op om arrangementer, hvor alkohol ikke er omdrejningspunktet , hvilket udspringer af 

skolens opdaterede studie- og ordensregler. 



 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

5. Forslag til udbud af studieretninger GYM 2023-24 v. CG 

Diskussion CG præsenterede kort de medsendte bilag – udbuddet af studieretninger bygger på erfaring med, hvad eleverne gerne vil have og 

hvad vi rent faktisk må udbyde. 

Ledelsens indstilling til at ændre udbuddet af sproglige studieretninger sker for at øge sandsynligheden for rent faktisk at kunne 

oprette dem. 

TE nævnte at der fremover ikke udbydes Ma b valgfag, men til gengæld skal Ng b tilføjes. Dette rettes i materialet. 

Ledelsen takkede for ledelsens orientering og godkendte udbuddet for 2023-24. 

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen tager ledelsens indstilling til efterretning og godkender udbuddet  med enkelte rettelser i teksten (se ovenfor). 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Enkelte rettelser (valgfag og nummerering) AL Inden offentliggørelse 

6. Økonomi – månedsgennemgang v. LHN 

Diskussion LHN gennemgik de medsendte bilag mundtligt med udvalgte nedslag i tallene.  

Vi er godt med på indtægter grundet mange elever i 1g og fuldt hus i GS, og på lønninger, bl.a. grundet stram styring i GYM og i 

Kometen. Øgede udgifter til rengøring efter fester og ekstra grundig rengøring. På andre omkostninger ejendom forventer vi en 

stor stigning i el og varme resten af året. Markedsføringsstillingen er blevet opnormeret og budgettet til markedsføring er 

opbrugt, men der skal fortsat reklameres frem mod GYM orienteringsaften og optag i foråret.  

I kantinen kan de nedsatte priser mærkes grundet stigende fødevarepriser og LHN nævner, at det kan blive nødvendigt med lade 

priser stige eller tildele kantinen et større tilskud.  

Bestyrelsen drøftede dette og TS advarede mod at sætte priserne op, jf. en tidligere beslutning om at sætte priserne ned  ud fra 

tilbagemelding fra eleverne. Det kan blive nødvendigt at justere priserne lidt ift. inflation og stigende fødevarepriser, men  ikke 

lade dem stige til tidligere niveau. 

Bestyrelsen bad LHN gøre rede for forventning til energipriser, skolens fastprisaftale og indsatser for at nedbringe forbruget.  

CG orienterede om, at det er på dagsorden til ledelsens møde torsdag, hvor mulighederne for at spare drøftes med pedellen.  

LHN nævnte, at skolen ikke længere skal betale negativ rente, men beløbet kendes ikke endnu. 



I balancen er likvide midler lidt bagud, da der er investeret mere end budgetteret, hhv. affaldssorteringsplads og et flot område 

med amfiteater bag indskolingen. Desuden ses et stort beløb til elevcomputere, hvor der først er opkrævet forældrebetaling efter 

ferien. 

Bestyrelsen takkede for orienteringen. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

7. Fastlæggelse af skolepenge for næste regnskabsår v. CG/LHN 

Diskussion CG orienterede om traditionen for at indstille næste skoleårs beløb for bestyrelsen ved første møde efter sommeren med virkning 

fra efterfølgende august måned. 

I lyset af pres på udgifterne indstiller ledelsen til at bryde med traditionen og indføre stigningen allerede i januar. 

Herefter drøftede bestyrelsen flere scenarier; bl.a. kun at lade beløbet stige i januar, at fastholde stigning i august eller  at lave en 

ekstraordinær inflationsstigning i januar og en ordinær stigning i skolepenge for kommende skoleår i august. Bestyrelsen vendte 

både skolens økonomi, den store usikkerhed ift. situationen med energipriser, krig, mv. og at familierne i forvejen kan være 

økonomisk ramt, samt signalværdien i en stigning. 

Bestyrelsen kiggede på den medsendte oversigt over sammenlignelige skoler. 

Historisk set har bestyrelsen aftalt at stile efter en mere robust økonomi, for at køre mere solidt og stabilt. Det er vigtigt at vi 

reagerer og udviser rettidig omhu. 

Efter en længere drøftelse blev bestyrelsen enige om at vedtage en ekstraordinær stigning på 75kr. pr. januar 2023 grundet 

ekstraordinære udgifter, og en ordinær takststigning på 75kr. pr. august 2023. 

Således ændres beløbet fra januar 2023 til hhv. 2020kr. (GS) og 1795kr. (GYM) og fra august 2023 er skolepengene hhv. 209 5kr 

(GS) og 1870kr. (GYM). 

Det er vigtigt at kommunikere, at hvis der viser sig et stort overskud ved udgang af regnskabsåret 2023, må dette ikke bruges til 

at øge udgifterne, men at den fremtidige fastsættelse af skolepenge skal afgøres ud fra dette  (altså mulighed for at undlade/ 

mindske stigning i skolepenge). 

 

Bestyrelsen ønsker at tilføje Stenløse Privatskole i oversigten til sammenligning fremover. 

Hvis nogle skoler ikke er relevante, bør de ikke være med i oversigten. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtager en ekstraordinær stigning på 75kr. pr. januar 2023 grundet ekstraordinære udgifter, og en ordinær 

takststigning på 75kr. pr. august 2023. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 



Den ekstraordinære stigning pr. januar 2023 kommunikeres ud til 

eksisterende elever. 

Den ordinære takstændring pr. august 2023 bruges i 

markedsføringsmateriale. 

Ledelsen 

 

Ledelsen 

Snarest 

 

Frem mod optag til kommende 

skoleår 

8. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion CG uddybede det fremsendte skriv med fire nedslag: 

Situation i sløjdlokale er ikke holdbar. Det nye anlæg suger og larmer helt grotesk meget. Der afholdes møde med 

underleverandør og installatør tirsdag i næste uge og her håber vi, at der findes en løsning. Lige nu er undervisningen udskudt og 

omlagt, hvilket ikke er tilfredsstillende. 

GS nye ledelse er kommet godt fra start – de 3 nye har meget erfaring og JKM er gruppens ”grand old man”. Der er meget at 

lave, men god stemning og følelsen af at være i god gænge og supplere hinanden godt. TK og SHA har undervisning ved siden af. 

GYM havde en trist start grundet elevdødsfald, men dejligt med 146 nye 1.g’ere og flere på venteliste. 

Skolens studie- og ordensregler er opdateret ift. alkohol, rejser og fester og det er kommunikeret i brev til forældrene i GYM. MR 

nævnte, at det også bør sendes til 0.g elevernes forældre, da de også deltager i GYM festerne. Ledelsen følger op. 

Bestyrelsen blev mundtligt orienteret om personsag. 

NFL orienterede kort om status på den nye skoledagsstruktur i GS, hvor starten overvejende har været god, men med mindre 

udfordringer, som der bliver kigget på i evaluering af opstarten. IC bekræftede den gode start. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Forældrebrev videresendes til 0.g CG/JKM/KP Snarest 

9. Udsættelse af helhedsplan og beslutning om ekstra 0. kl. spor v. CG 

Diskussion CG indstillede ud fra tre begrundelser i det medsendte bilag til, at bestyrelsen godkender udsættelse af beslutning om udvidelse 

med ekstra 0.kl. spor. 

En enig bestyrelse tog ledelsens indstilling til efterretning og godkendte udsættelsen.  

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtager udsættelse af beslutning om ekstra spor i 0.klasse til efteråret 2023.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Punktet sættes på on hold til efterår 2023 KP Snarest 

10. Status/prognose på elevtal forud for tælledagen v. NFL/CG 

Diskussion 378 elever i GYM - 2.g/2.hf/3.g har talt, vi afventer tælledag for 1.g. Den manglende STX-klasse på 2. år kan mærkes. 



41 elever i 0.g – flot tilslutning og stor cadeau til JKM. Også i GS er der fuldt hus, så vi ser det højeste elevtal i GS siden 2014. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

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

Diskussion NFL præsenterede oplægget med ledelsens indstilling. Ledelsen ser potentiale i at indgå i samarbejdet, men med fuld styring. 

Hvis det vurderes, at barnet kommer fra et hjem hvor sprogstimuleringen ikke er så god, enten socialt eller fordi der tales e t andet 

sprog i hjemmet, gør kommunen forældrene opmærksom på MKS’ eksistens. Ud fra en samtale med forældrene vurderer vi, om 

MKS er det rigtige tilbud for barnet og om vi kan håndtere undervisningsopgaven af det pågældende barn med de ressourcer, vi 

har. Det er et tilbud, men vi forpligter os ikke til at optage eleven. Friskoleloven giver os ret til at fravælge, da man ikke kan 

visiteres til en privatskole. Der er ikke tale om en friplads, men der kan søges om tilskud på lige vilkår med andre indmeldt e 

elever. 

MBE redegjorde for kommunens screening af eleverne og kriterier for indskrivning (Furesøs egen Københavnermodel).  

Bestyrelsen ønsker yderligere dialog før en beslutning træffes – optagelseskriterier er punkt på bestyrelsesseminar senere på 

måneden. Samtidig afventes en afklaring af kommunens spareplan, herunder påvirkning på Kometen og partnerskabsaftalen.  

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtager at udsætte beslutningen til efter det er behandlet på bestyrelsesseminaret og der foreligger en afklarin g om  

mulig ændring i tilskuddet til Kometen. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Punktet flyttes til kommende møde KP Inden mødet i november 2022 

12. Forretningsorden 2022-23 v. TS 

Diskussion TS redegjorde kort for ændringerne i den opdaterede forretningsorden. Der laves enkelte sproglige rettelser. En enig bestyrelse 

godkendte forretningsordenen 2022-23 – den lægges på hjemmesiden nu, men underskrives først fysisk på kommende møde.  

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtager forretningsordenen for 2022-23. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Opdateret Forretningsorden underskrives KP Mødet i november 2022 

13. Status på halbyggeri v. CG 

Diskussion Status er at udvalget arbejder med at få købsaftalen på plads. Der er aftalt nyt møde med skolens advokat næste uge. 

Finansieringsudvalget arbejder på en finansiel strategi og tager udgangspunkt i den for at finde en fornuftig ramme. 



LHN forklarede, at der foreligger en template til finansiel strategi, som vi skal følge. Før vi optager nye lån, skal vi have den 

finansielle strategi på plads, det har revisoren påpeget i årsrapporten.  

Udvalget vil derefter se på, hvor meget skolen kan låne og om det beløb rækker til en hal. 

 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

14. Evt. og meddelelser 

Diskussion TS har gennemført bestyrelsesuddannelse i foråret, og anbefaler det varmt til andre, som kunne have lyst og plads i kalenderen.  

KAHA ønsker at årshjulet gennemgås på møde inden ferien fremover – og at årshjul 2022-23 gennemgås på bestyrelsesseminaret 

d. 29/9. 

TF opfordrer medlemmerne af bestyrelsen til at deltage ved LRLs afskedsreception d. 23/9. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Gennemgang af årshjul tilføjes på årshjulet 

Gennemgang af årshjul 2022-23 tilføjes dagsorden til 29/9 

KP 

KP 

Snarest 

Inden udsendelse af agenda 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 8. november 2022 kl. 17.00 


