
Bestyrelsesmøde d. 5. november 2020 

Dato 05/11-2020 Mødetidspunkt 17.00-21.40 Mødested: Kantinen MKS 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Mødeleder Torben Flagsø 

Referent Karin Piccini 

Deltagere Torben Flagsø (TF), Torben Samson (TS), Jørgen Erik Frost-Rasmussen (JFR), Louise Juhl (LOJ), Maria Rasch (MR), Martin 

Edens (ME), Ruben Carpens (RC), Troels K. Eriksen (TE), Inken Christensen (IC), Carsten Gade (CG), Lis R. Lau (LRL), Anders 

L. Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN), Caroline Øberg (elevråd GYM) 

Afbud Henrik Poulsen (HP) 

1. Underskrift af referat, forretningsorden v. TF 

Diskussion Referater fra bestyrelsesmøde d. 31. august og konstitueringsmøde d. 21. september, samt forretningsorden 2020-2021 med 

tilhørende bilag blev underskrevet på mødet. 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Referater og forretningsorden offentliggøres på hjemmesiden KP Snarest 

2. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion 

 

 

CG gav bestyrelsen en mundtlig redegørelse ud fra de udsendte  punkter, bl.a. status på corona-situationen, hvor det nyeste tiltag 

med mundbind/visir bliver fint efterlevet blandt elever fra 12 år og op til 3.g.  

Vi har haft revisionen på besøg et par dage. Han fandt intet problematisk, ud over et splittet bilag, som var et grænsetilfælde.  

Hernæst en orientering om den politiske situation ift. de frie skoler på landsplan, hvor ministeren har ytret ønske om, at 

kommunerne skal have visitationsret til frie skoler. Det er der dog ikke politisk opbakning til. 

Vi har et godt samarbejde med Furesø Kommune, aktuelt også i nogle enkeltsager om børn med særlige behov. Vi har inviteret til 

samarbejde med folkeskolerne om sprog, hvilket de synes er en god ide, men ikke har ikke overskud til pt. 

Ved et møde med direktøren for børne- og skoleområdet i Furesø Kommune er der aftalt et fælles initiativ for at sikre, at eleverne 

klarer sig godt socialt igennem denne periode. Vi vil anvise dem muligheder for god social trivsel – ”et socialt liv i balance”. På 

mandag mødes GYM-ledelsen med repræsentanter for alle GYM-klasser for at drøfte mulige aktiviteter og initiativer. 

Vi har tilbudt folkeskolerne at komme til dem for at lave introkurser, som ellers er aflyst pga. corona – det er de interesseret i. 

Danmarks privatskoleforening har gennem længere tid arbejdet på et kodeks. Bestyrelsen fik uddelt materialet. 

CG orienterede om personalesituationen, både i GS og GYM. 



Der afholdes forældrekonsultationer i begge afdelinger, efter de gældende restriktioner, mens udvekslingen i GS med stor succes 

blev erstattet af virtuel udveksling. På GYM er der endnu ikke lavet aftale om tilsvarende løsning med USA. 

GS 

Der bliver pt. behandlet 3 tunge sager om elever med særlige behov. 

Indsatsen for digital dannelse fortsætter i samarbejde med Center for digital dannelse og Drug Rebels til 9.-10. klasse. 

Der er afholdt informationsaften for kommende 0. kl. over to aftener med tilmelding. Der var stor interesse og vi har 170 elever 

på venteliste til de to nye klasser. 

Vi har haft besøg af tilsynsførende, som gav fin feedback, men vi har endnu ikke modtaget rapport. 

GYM 

Gymnasiet er kommet godt i gang, men vi savner virkelig kontakt på tværs af årgangene og det er en udfordring for det sociale liv 

på skolen. Studieretningsklasserne er startet i mandags og langt de fleste elever har fået deres ønske opfyldt. Alle klasser på 1. 

årgang tager på introtur til København næste uge, uden overnatning, men med spisning  under hensyntagen til de gældende regler 

om grupper af max 10. 

HF-klassen er også kommet fint i gang ift. at komme ind i skolekulturen. Der er udfordringer, men det kan vi også opleve i GF-

klasser. Vi har erfaret, at der er nogle friheder som privatgymnasium, hvor vi bl.a. kan vælge ikke at afholde eksamen efter 1. 

semester, så fra næste år kører vi ikke så komprimeret forløb i Idræt. Vi kan også vælge at udbyde en opgraderingspakke for de 

elever, som ønsker at blive klar til en videregående uddannelse, så det vil vi se på ift. næste år. 

Orienteringsaften medio januar 2021 forventer vi ikke at kunne afvikle efter normalt koncept, så vi arbejder med to andre 

modeller; tilmeldingsmodel som ved 0. kl. informationsaften i GS eller et rent virtuelt arrangement. Vi tror mest på den sidste 

model, hvortil vores samarbejdspartner er ved at udvikle en platform til os. 

TF bekræftede det gode samarbejde med kommunen, men ønsker en logbog/oversigt over, hvad vi rent faktisk leverer ift. socialt 

ansvar og hvilke tilbud, der ikke tages imod – dette også med øje for arbejdet med en partnerskabsaftale. Ledelsen har det 

allerede nedskrevet og laver et samlet dokument. 

TF spurgte om opgradering af HF kan tilbydes både egne og elever udefra, hvilket AL bekræftede. 

TS spurgte om vi husker at markedsføre vores succes med HF, ikke kun op til optag, men drypvis i løbet af året.  

 

Konklusioner/beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Samlet oversigt over MKS’ tilbud Ledelsen Inden næste møde 

3. Økonomi – månedsgennemgang og Corona-regnskab og estimat for dette års regnskab v. LHN 

Diskussion LHN gennemgik det udsendte materiale og bestyrelsen stillede spørgsmål undervejs.  



Overordnet set går det godt, vi er forud på tilskud og indtægter, da vi har flere elever end budgetteret både i 0.g, STX og HF. 

Udgifter Løn undervisning er fortsat påvirket af corona, desuden 2 ekstra ansatte til 0.g og afregning af gammel pulje overtid. 

TF spurgte til oprydning ift. gammelt merarbejde, er der ikke budgetteret med det? LHN beskrev processen ift. hensættelse og 

tilbageførsel. Bestyrelsen opfordrer til, at det opgøres på en anden måde, så det ikke ser ud som om vi bliver overrasket hvert år.  

LHN forklarede, at der indgås aftale med den enkelte om udbetalt overtid eller nedsat tid i det kommende skoleår. 

Ejendom, andre omkostninger – her er brugt ekstra penge, bl.a. udvidet cykelparkering ved Science, opdatering af 

mediefagslokaler og ekstra arbejdsrum til GS. Det er ekstra projekter, som ikke var planlagt, men som der var råd til. 

Kantinen kører rimeligt, men savner omsætningsstigning ift. de ekstra klasser. Der er svære vilkår. 

Administration – afvigelse på løn pga. ansættelse af uddannet bibliotekar, som tidligere blev varetaget af grundskolelærer. Næste 

år er det placeret rigtigt i budgettet. 

Forecast kompliceres af feriepenge, hensættelser og tillæg. Vi kender først det endelige beløb til hensættelse af feriepenge d. 

31.12.2020. 

Forskellen i det estimerede overskud vs. det budgetterede skyldes hovedsagligt feriepengehensættelser samt at det nye 

billedkunstlokale blev dyrere end forventet. 

Vi forventer, at coronaudgifter fortsat vil stige pga. krav om mundbind, visir, mv. 

ME bemærkede, at besparelser ved corona faktisk er en manglende udgift og ikke en besparelse. 

TF: Bestyrelsen ønsker en sum tilføjet nederst i coronaregnskabet. 

 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Sum tilføjes i coronaregnskab LHN Inden næste møde 

4. Oplæg til lærer-elevratio GS og GYM v. CG, LRL, AL 

Diskussion CG ridsede kort baggrunden for emnet op. Vi har ikke fokus på at tjene penge, men på at have bedst mulige ressourcer til 

børnene. Klassekvotienten spiller også ind.  

Fokus på hvad lærernes arbejdsportfolio består af – for at vi kan prioritere, hvad vi gerne vil ift. en prioriteringsdiskussionen. Vi 

vil gerne finde det rigtige nøgletal, som giver de bedste muligheder. Det griber tilbage til en gammel diskussion. 

 

LHN gennemgik herefter opgørelse af årsværk, som opgøres på 3 forskellige måder. Det er problematisk, at tallet bliver påvirket 

af mange faktorer. Den måde, der indberettes til UVM på, kan vi ikke ændre på, men i budget mv. burde vi iflg. ledelsen tage 

udgangspunkt i det midterste tal. 

Tallene pr. år 2012-2019 er indberettet til UVM, mens 2020-tal er forecast, renset for barsel, sygdom, pædagogikum. 



Årselever pr årsværk ligger rimelig stabilt over årene, fordi vi er gode til at finde løsninger , når der opstår udfordringer. 

Der er over årene kommet flere opgaver, men samme tal - eleverne har fået flere UV-timer, dvs. lærerne har skulle forberede sig 

mere effektivt/rette opgaver hurtigere. 

De nye initiativer som superengelsk mv. koster, men hvordan finansierer vi det? Udefrakommende udgifter, støtte mv. skal også 

finansieres. 

Vi ønsker at kvalificere prioriteringsdiskussionen, f.eks. AKT-indsats. Har vi råd til det hele eller skal noget skæres væk? 

LRL og CG forklarede lagkagen Fordeling af årsværk (GS). 9 ud af 60 årsværk bliver brugt til støtte/specialundervisning. 

Stigende behov for støtte, men også mange ønsker om nye initiativer fra bl.a. bestyrelse og medarbejdere. 

TS spurgte, om der kan findes historiske tal for hvor meget vi bruger på støttefunktion? Tallene kan også bruges i arbejdet om 

partnerskabsaftale med kommunen. 

LRL svarede, at SPU er nogenlunde samme tal, men optimeret/komprimeret for at kunne dække flere elever med behov. 

ME vil gerne se tallene for de sidste 10 år ift. støtte, hvor meget er det steget? 

CG nævnte, at det er svært at tage præcis beslutning om, hvor meget der må bruges på hvilke områder, for vi kan ikke forudsige, 

hvilke behov der opstår undervejs. Tallet vil stige, men ikke falde. Vigtigt med en bevidstgørelse om, hvad vi har med at gøre. 

Det går ud over fællesskabet/kerneydelsen, når behovet for støtte/særlige tiltag stiger, da der bliver mindre tid til undervisning. 

Vi vil kunne fastholde kvaliteten i undervisningen ved at have et tal for ren undervisning, fratrukket støtte mv., ligesom 

pædagogikum er trukket ud på GYM. 

Ledelsen har behov for at bestyrelsen og forældrekredsen tilkendegiver, hvor/hvor mange ressourcer der kan bruges. 

TF påpegede, at det er to forskellige diskussioner; for få antal årsværk/ressourcer og procentvis fordeling af årsværk. 

MR påpegede vigtigheden af at hjælpe elever med udfordringer og ikke sige nej pga. stop for ressourcer, for så tager vi ikke 

vores ansvar. 

CG mener ikke nødvendigvis, at løsningen er flere ressourcer, men en vigtig diskussion om prioritering og hvad vi ønsker. 

IK foreslog, at der nedsættes et udvalg som kunne klæde os på til den principielle, vigtige debat. 

TF bad ledelsen melde ud, om de vil have flere ressourcer på årsværk eller bestyrelsens prioritering. Punktet tages op igen, når 

det er afklaret. Indtil da bruges det nuværende tal. 

TS kvitterede for overblikket over fordeling af årsværk – så giver det mening. Har også brug for historisk udvikling. 

Ledelsen må vende tilbage med deres anbefalinger og et diagram over udviklingen historisk set. 

Bestyrelsen skal til gengæld være opmærksomme på, at nye initiativer koster - enten ressourcer eller omprioriteringer. 

 

Konklusioner/Beslutning Punktet tages op igen, når der foreligger en anbefaling, samt et diagram over udviklingen historisk set. Indtil punktet er endeligt 

behandlet, arbejdes med det nuværende tal.  



Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Der udarbejdes en anbefaling 

Der udarbejdes et historisk diagram 

Ledelsen 

Ledelsen 

Snarest 

Snarest 

5. Udkast til budget og skitse til investeringsplan v. CG og LHN 

Diskussion CG beskrev processen ift. budgettet, medarbejderne bliver også bliver orienteret og involveret via SU. 

LHN fokuserede i sin gennemgang af bilag på det, der er anderledes ift. sidste år og bestyrelsen spurgte ind undervejs.  

Statstilskud til GS - her er taxameteret faldet. Tilskud spsu er næsten fordoblet, men der er også mange flere elever med særlige 

behov. Samlet stiger vi næsten ikke i statstilskud trods flere elever. Uddannelsesudbudstilskud HF er nyt, fordi vi udbyder en 

ekstra retning. 

Forskellen i GS-elever hhv. 9/2020 og 9/2021 (752/743) forklares af en buffer for at korrigere for evt. hurtige udmeldelser. 

Vikarløn stiger - forecast viser et coronaår, som vi håber ikke vil fortsætte. 

CG nævnte, at beslutning om brug af vikarer til støtteopgaver i GS for at spare lønkroner er blevet taget op i SU, da der sættes 

spørgsmålstegn ved, om kvaliteten bliver den samme med uuddannet personale.  

På GYM forventer vi at kunne nøjes med 1 ekstra lærer til HF 2. år, samt vikar for de 3 lærere, som skal i pædagogikum næste år. 

TF er for så vidt enig i det forventede resultat, men ønsker en debat om, hvad pengene bruges til. TF bad ledelsen forklare 

sammenhængen mellem indtægt øget med 5 mio, udgift undervisning øget med 4 mio (det er en ekstra 10. kl. og 1hf 7 

mdr+1.+2.hf 5 mdr), ejendom 1 mio ift. at resultatet er 1,2 mio lavere. LHN udfærdiger opdateret bilag. 

Bestyrelsen finder det mindre relevant at sammenligne med forecast gr. corona, det ville være bedre med budgettallet. JL har 

tidligere netop ønsket forecast-tallet, men corona har ændret det. LHN ændrer til budgettal i næste version. 

Konklusioner/Beslutning I samarbejde med CG udarbejder LHN et opdateret bilag med oversigt, som tydeligt viser de budgetmæssige prioriteringer og 

beslutninger – dette bilag lægges til bestyrelsen i Teams. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Forecast-tal erstattes af budgettal 

Opdateret bilag, budgetmæssige prioriteringer 

LHN 

LHN/CG 

Inden næste møde 

Snarest 

6. Elevrådsrepræsentanten fra GYM har ordet 

Diskussion Caroline meddelte, at Josefine er stoppet som formand – der afholdes ekstraordinært møde for at finde ny medformand. Caroline 

oplever et meget aktivt deltagende og engageret elevråd med mange idéer. Sociale arrangementer er der ikke mange af og det er 

eleverne kede af, så derfor er det godt, at der er indkaldt til møde om nye initiativer på mandag. Vi er alle opmærksomme på den 

sociale trivsel i gymnasiet og hf. 

Der er både kommet repræsentanter fra hf og 0.g med i elevrådet. 

TF appellerer til at eleverne også er opmærksomme på, om klassekammerater falder udenfor og ikke er med.  



Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Fokus på social balance Ledelse, elevråd Møde mandag 9/11 

7. Udkast til næste års resultatkontrakt v. ME og TE 

Diskussion ME præsenterede oplægget, som udvalget har udarbejdet og der var undervejs spørgsmål og drøftelse af de enkelte punkter.  

4a – her tilføjes pædagogikum. 

4b - her skal kigges på intervallet 2,4-2,5%, er det for snævert? 

Hvis vi ”ikke helt” når målet, kan der være en god forklaring , som blot regulerer udmøntningsgrad, ligesom tidligere. 

4c - drøftelse af ambitionen om min. 42 elever på HF, burde dette tal være højere, hvis vi forventer ca. 22 af de nuværende 1.hf 

fortsætter på 2. år?  Da der opgøres på tælledato og ikke ved start, er det  OK – tallet fastholdes. 

4e – nyt parameter: måle på antal hoveder isf. på cpr.nr. Bemærkning omkring muligheden for at arbejde med målopfyldelsen. 

Hvis det kun er antal og ikke hoveder, er det dækket af elevtallet i 4c. Punkt 4e bortfalder helt. 

TF kvitterer for et fantastisk godt første udkast og i god tid. 

 

Konklusioner/Beslutning Udvalget retter udkast til kontrakt til ud fra ovenstående konklusioner.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Udkast tilrettes ME, TE, CG Snarest 

8. Opfølgning på strategiseminar v. CG 

Diskussion Tilbagemelding på den store strategidag d. 21/9 er, at det var meget engagerede medarbejdere/deltagere, god aktivitet i alle 

lokaler, samt god og konstruktiv feedback. 

Den strategiske grundfortælling er tilbage i en arbejdsgruppe, som har været samlet 1 gang for at korrigere  ift. de indkomne 

input. Nu arbejder et lille skriveudvalg med at forfine teksten, hvorefter et udkast bliver præsenteret for bestyrelsen på mødet i 

december. 

Derfor foreslår CG og formandskabet, at den endelige godkendelse udskydes til mødet i februar måned, så vi ikke haster 

igennem, men har mulighed for at forholde os til det i december, hvorefter udvalget indarbejder evt. kommentarer herfra . 

En enig bestyrelse vedtog at ændre tidsplanen som anbefalet i oplægget. 

Konklusioner/Beslutning Tidsplanen ændres, så udkast præsenteres for bestyrelsen i december og den endelige udgave godkendes i februar 2021.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Udkast klar til præsentation på bestyrelsesmøde CG/udvalg Mødet i december 



9. Fordeling af forældrerådsmøder 

Diskussion Deltagelse på møderne i februar blev fordelt således: 

Indskoling d. 24/2 - ME 

Mellemtrin d. 23/2 - TS 

Udskoling d. 25/2 - MR 

LRL sender dagsorden til de deltagende bestyrelsesmedlemmer. 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Dagsordener udsendes til deltagere LRL Inden dato for møde 

10. Evt. og meddelelser 

Diskussion JFR meddelte, at han udtræder af bestyrelsen i december, da han skal 3 år til Bruxelles. 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

   

Næste møde er den 9. december 2020 kl. 17.00 


