
Bestyrelsesmøde d. 9. december 2020 

Dato 09/12-2020 Mødetidspunkt 17.00-21.30 Mødested: Microsoft Teams 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Mødeleder Torben Flagsø 

Referent Karin Piccini 

Deltagere Torben Flagsø (TF), Torben Samson (TS), Jesper Berring-Langberg (JL), Jørgen Erik Frost-Rasmussen (JFR), 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), Debbie Hamilton (DHA) 

Deltagelse af Sverri Hammer under pkt. 2 

Afbud  

1. Velkomst og underskrift af referat v. TF 

Diskussion TF bød velkommen til mødet og ridsede regler for brug af chat, mikrofon og ræk hånden op-funktionen op. 

Det blev aftalt, at underskrift af referat fra sidste møde sker på næste fysiske møde. 

Konklusioner/Beslutning Referat fra sidste møde underskrives på næste fysiske møde. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Husk underskrift af referat (møde 5/11-2020) KP Næste fysiske møde 

2. Præsentation af udkast til den strategiske grundfortælling v. CG og Sverri Hammer  

Diskussion 

 

 

CG introducerede oplægget, som er resultatet af det arbejde, der blev startet på strategimødet d. 21/9-2020, hvor essensen er 

blevet samlet af en arbejdsgruppe. CG gennemgik den strategiske grundfortælling, som tager udgangspunkt i det gamle motto ”Ej 

at synes, men at være” og uddybede tankerne bag. Bestyrelsen spurgte ind og kommenterede undervejs. 

Sverri Hammer roste MKS’ engagement i arbejdet med grundfortællingen og bad bestyrelsen tilkendegive deres holdning til 

oplægget og om det går i den rigtige retning. 

Flere bestyrelsesmedlemmer kvitterede for det gode arbejde med grundfortæll ingen og bekræftede at den har en helt rigtig 

retning. 

IC ønskede, at der under Dannelse, uddannelse og fællesskab i forbindelse med faglig fordybelse og ro tilføjes en sætning om at 

udvikle sig i dialog med hinanden, da det er vigtigt at understrege, at eleverne lærer af og med hinanden gennem dialog.  

CG gennemgik kort indsatsområderne, som er en bruttoliste. MME mindede om, at man skal have øje for sammenhængen mellem 

listen over indsatsområder og resultatkontrakten 2021.  



Bestyrelsen håber, at der lægges et lige så stort engagement i implementering af den nye grundfortælling som i arbejdet med at 

udvikle den. Sverri Hammer svarede, at da det er kommet nedefra (fra medarbejderne), har det god mulighed for at udfolde sig. 

Arbejdsgruppen mødes igen i januar for at arbejde videre med oplægget, bl.a. med kommentarerne fra bestyrelsen.  

Bestyrelsen nikkede til oplægget og glæder sig til at blive præsenteret for det endelige resultat til godkendelse på mødet i februar. 

Konklusioner/beslutning Bestyrelsen godkender oplægget og arbejdsgruppen arbejder videre.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Endelig grundfortælling færdiggøres CG/arbejdsgruppen Inden mødet i februar 

3. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion CG redegjorde kort for status på corona, hjemsendelse og nødundervisning, hvor lærerne går på med krum hals og er langt bedre 

forberedte end ved forårets nedlukning. Vi skal dog fortsat være opmærksomme på, at mange både skal arbejde hjemme og 

samtidig har børn, som har fjernundervisning – heldigvis er de mindre børn stadig i skole. 

Begge afdelinger har fokus på trivsel, lærerne er blevet bedt om at udpege elever, som kan have brug for særlig opmærksomhed.  

Bestyrelsen spurgte ind til planlægning af fjernundervisningen – LRL forsikrede, at det lever op til ministeriets krav og at lærerne 

desuden kommunikerer omkring planlægningen og igen at de er mere parate denne gang. AL nævnte, at GYM følger det normale 

skema, hvor læreren vælger metode ud fra evalueringen fra foråret, så der er mere fleksibilitet og mere virtuel dialog.  

Ledelsen har været på et to-dags seminar, bl.a. med eksternt oplæg om ansættelsesproces/HR, hvilket var godt.  

Lokalplanshøringen ift. hal er afsluttet. TF og CG var inviteret til høringsmøde, hvor der kom enkelte kommentarer, men 

vurderingen er, at det er i god gænge. CG skal til møde med forvaltningen og gymnastikforeningen om muligt samarbejde ift. 

indretning, som kan dække gymnastikforeningens behov. 

GS har netop været igennem indstillingsmøder og UPV. 

Projektet med affaldssortering er blevet forsinket pga. corona, men kører – det er et stort logistisk projekt. 

Orienteringsaften i GYM bliver både d. 13/1-2021 og 20/1-2021. Der arbejdes på højtryk sammen med et eksternt bureau for at 

lave et set-up til virtuelt arrangement. Bestyrelsen roste ledelsen for at være i gang med planlægningen af alternativ afvikling, 

men er nervøse for, om vi mister interesserede, hvis det afvikles virtuelt, så vi ikke kan vise den ægte MKS-stemning. CG 

svarede, at vi er opmærksomme på udfordringen og arbejder på en interaktiv oplevelse med livechat, mv.  

CG orienterede bestyrelsen om ændringer i personale, både GS og GYM. 

Bestyrelsen takkede for rektors redegørelse. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   



4. Elevrådsrepræsentanten har ordet - UDGÅR 

Diskussion Elevrådsrepræsentanten fra GS inviteres i foråret.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

5. Økonomi – månedsgennemgang og Corona-regnskab v. LHN 

Diskussion LHN gennemgik budgetafvigelser og forklarede udvalgte afgivelser på hhv. undervisning og ejendom. Afvigelserne skyldes ikke, 

at det er ude af kontrol, men at det har været et kaotisk år.  

LHN gennemgik Corona-regnskab for oktober – og påpegede at investering i IT-udstyr til livestreaming kan bruges fremover og 

at udgifter til mundbind, visirer m.m. er købt i store mængder, som ikke bruges op i oktober, men rækker langt. 

Bestyrelsen spurgte ind til KPI s.1, som viser underskud for måneden, men grøn smiley. LHN forklarede sammenhængen og 

foreslår at ændre til ”år til dato”, hvilket giver bedre mening. LHN udarbejder et forslag, som præsenteres på et formøde og 

færdigudvikles i en lille arbejdsgruppe. 

Bestyrelsen udtrykte bekymring for, om der kan komme udgifter til ekstra undervisning efter corona. Begge afdelinger 

understreger, at der ikke er mistet undervisning endnu, men at vi jo ikke kan vide hvor længe nedlukningen varer i denne 

omgang. I GS er der mulighed for at indhente f.eks. valgfag og idræt i de omlagte uger. I GYM vil behovet formentlig heller ikke 

være ekstra undervisning, men måske ekstra studievejledning, fordi eleverne mangler sociale relationer/-trivsel. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen afventer forslag til ændret præsentation af KPI, som efterfølgende godkendes af best yrelsen. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Forslag til ny model for KPI LHN Inden næste formøde 

6. Endeligt budget vedtages v. LHN 

Diskussion LHN fokuserede i sin præsentation på de ændringer, som er indarbejdet siden budgettet blev behandlet sidst og bestyrelsen 

stillede spørgsmål undervejs. 

Der er som aftalt benyttet budgettal 2020 isf. forecast og lønsimulering er på tal fra november, da det er mere sikkert.  

LHN nævnte de faktorer, som vi først er blevet bekendt med nu eller som ikke er endeligt afklaret og derfor ikke indarbejdet i 

budgettet, herunder den aktuelle SFO-takst fra Furesø Kommune, et bedre tilskud til pædagogikum og nyt takstkatalog pba. 

Finansloven. 

Bestyrelsen ønsker de indtægts- og udgiftsposter, som er sikre, indarbejdet i budgettet, så det bliver så retvisende som muligt. 



Bestyrelsen godkender budgettet, som det er fremlagt her og godkender et nyt udkast , hvor den aktuelle SFO-takst fra Furesø 

Kommune, et bedre tilskud til pædagogikum og nyt takstkatalog pba. Finansloven er indarbejdet, men intet andet er ændret. LHN 

indarbejder dette. Skolens ledelse har ingen yderligere kommentarer til beslutningen. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtager budgettet for 2021 med de aftalte rettelser. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

3 punkter indarbejdes i budgettet LHN Inden godkendelse 

7. Grundkøb - UDGÅR 

Diskussion Punktet flyttes til mødet i februar 2021 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Punkt til dagsorden på møde februar 2021 KP Møde februar 2021 

8. Beslutning om igangsættelse af Læseklasse v. CG og LRL 

Diskussion CG gjorde opmærksom på to faktuelle fejl i teksten i beslutningsoplægget – igangsættelse af Læseklassen vil ske pr. august 2021 

(ikke januar) og under økonomiske konsekvenser er det ikke 752.000 kr., men 752 lærertimer.  

Indhold og formål er beskrevet i bilaget og gennemgået på mødet i marts.  LRL supplerede med, at oprettelse af en læseklasse har 

været et ønske gennem mange år og vi oplever en stigning i behovet. Desuden er det noget, vi er gode til og har dygtige lærere, 

som ikke har behov for uddannelse, men kun supplerende kurser.  

Beslutning om igangsættelse er vigtig for den time-fagfordeling, som skal laves nu, derfor kan det ikke vente til mødet i februar.  

TF nævnte, at beslutningen om igangsættelse allerede er truffet, men det udelukkende er spørgsmål om tidspunkt for opstart.  

Udgiften til opstart er ikke medregnet i budget 2021, men den vurderes til 150.000-180.000 kr. ved opstart i august 2021. Det kan 

evt. tages af alm. undervisningsdrift, da der vil bortfalde en del støttetimer (vikar) til elever, som tildeles læseklasse.  

Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at der ikke bruges ordene ordblinde/dysleksi, men at det er et rum for elever med 

læsevanskeligheder. 

Bestyrelsen vedtog ledelsens indstilling, idet der rettes til opstart pr. august 2021.  

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtog opstart af Læseklasse pr. august 2021.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

9. Endelig udmøntning af dette års resultatkontrakt v. TF 



Diskussion Bestyrelsen havde drøftet ledelsens indstilling på formøde og havde uddybende spørgsmål til ledelsen.  

Pkt. 1b - udsættelse af opstart ændrer ikke på resultatkontrakten og punktet kan anses for opfyldt. 

Pkt. 2a - LRL bekræftede, at planerne er fremlagt for forældrene i årsplaner, men ikke for bestyrelsen. 

Pkt. 3a – Planen er ikke præsenteret, da der manglede baggrund for at udarbejde den – ledelsen havde ønske om at komme 

længere i forløbet og høste flere erfaringer, før planen blev lavet. Det har været til gavn for eleverne, at projektet har dækket 

næsten alle faggrupper isf. kun enkelte grupper. Bestyrelsen savner dialog om ændringerne og de udsatte planer - ledelsen 

beklager at det ikke er kommunikeret til bestyrelsen. 

Pkt. 3b – planen er præsenteret for bestyrelsen og hovedparten implementeret i august og resten hen over efteråret.  

Pkt. 3c – Status pt. har 19 HF-elever svaret, foreløbig oversigt er sendt i Teams d. 9/12, så ikke alle har nået at se den. 

Bestyrelsen trak sig derefter tilbage for at træffe en endelig beslutning pba. svarene fra ledelsen.  

Efter drøftelse vedtog en enig bestyrelse ledelsens indstilling om en udmøntning på 95%, idet bestyrelsen bemærker, at de aftalte 

planer ikke er præsenteret rettidigt, men til gengæld er bestyrelsen glade for, at punktet om karaktergivning er blevet taget 

alvorligt og udvidet til gavn for eleverne. Samtidig lød en stor ros til ledelsen og skolens øvrige personale for den store indsats i 

2020 og stor tilfredshed med den måde hele Corona-situationen er blevet håndteret på. 

Ledelsen takkede bestyrelsen for det gode samarbejde. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtog ledelsens indstilling om udmøntning af resultatkontrakten 2020.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Formulering under pkt. 1a (s. 3 nederst) ændres CG Snarest 

10. Godkendelse af resultatkontrakt 2021 v. ME, TE og CG 

Diskussion ME konstaterede, at oplægget var grundigt præsenteret på sidste møde og de aftalte ændringer nu er indarbejdet. Der var ikke 

yderligere spørgsmål eller kommentarer og således vedtog bestyrelsen arbejdsgruppens indstilling  om godkendelse af det 

fremlagte forslag. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til resultatlønskontrakt for 2021.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

11. Status på udmeldte elever v. LRL og AL 

Diskussion LRL og DHA redegjorde for de udmeldte elever i GS og AL for udmeldte i GYM – bestyrelsen stillede spørgsmål undervejs. 

Bestyrelsen kvitterede for de skift til erhvervsuddannelse, som ses på HF. Det er vigtigt, at vi hjælper de elever videre, som er 

bedre tjent med et andet uddannelsestilbud. 

Bestyrelsen takkede for gennemgangen. 



Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

12. Godkendelse af indberetning af klasseloft v. LHN 

Diskussion LHN fremlagde punktet – der er på 1. årgang indberettet 142 STX og 25 HF elever på tælledato. 1 STX-elev er udveksling og vi overskrider 

derfor kun med 1 STX-elev. På HF nærmer vi os ikke loftet. 

Indberetningen skal ikke underskrives, men kun godkendes af bestyrelsen. 

Bestyrelsen godkender, at der indberettes 5 STX-klasser og 1 HF-klasse til ministeriet. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen godkender indstillingen til indberetning af klasser.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

13. Evt. og meddelelser 

Diskussion CG tilføjede til ledelsens redegørelse, at der pågår møder i Privatskoleforeningen og Danmarks Private Skoler omkring en ny 

fordelingsmodel for gymnasier. Der er ikke opbakning til ekspertudvalgets model og det betyder, at de private gymnasier kan 

ryge helt ud af fordelingsmodellen, miste en del af tilskuddet eller at der lægges et kapacitetsloft på de private gymnasier. CG 

holder bestyrelsen opdateret. 

TF takkede JFR for indsatsen i bestyrelsen, som han forlader efter dette møde, og ønskede held og lykke i udlandet. 

MR mindede om ekstra fokus på at tiltrække mulige STX/HF elever i Værløse og Hareskovby, da det ifm. sidste optag viste sig, 

at ikke alle kan optages på Gladsaxe. 

Desuden blev en misforståelse ifm. bestyrelsen for Else Bransson-Nielsens legat afklaret – MR sidder i bestyrelsen og vil blive 

inviteret til næste møde, når der er svar fra ministeriet ift. godkendelse. 

IC takkede ledelsen for julegave og især det meget velskrevne kort. Bestyrelsen blev mindet om at hente deres julegave  på 

skolen, nu da de ikke kunne uddeles på aftenens møde. 

LRL takkede formanden for at drive møderne meget fint. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

 

Næste møde er den 9. februar 2021 kl. 17.00 


