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Dagsorden og referat
1. Godkendelse og underskrivelse af referat
Referat fra sidste møde har været rundsendt til kommentering.
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
 Ingen bemærkninger.
3. Meddelelser


Formanden
 Formanden orienterede om seneste nyt fra SDU, herunder om nye 1‐årige kandidatuddan‐
nelser bygget op omkring FNs verdensmål, debatten i medierne omkring ledighed blandt
akademikere, og et reduceret optag på kemi.
 Formanden orienterede om rektors overgang til den nye chefaftale, der blev indgået i 2018
med mulighed for overgang pr. 1. januar 2019. Rektor er overgået til aftalen med virkning pr.
1. august 2019.



Rektor
 Orienterede om skoleforestillingen der spillede den foregående uge med stor succes. Fore‐
stillingen er i den grad med til at styrke det sociale liv på skolen på tværs af klasser og årgan‐
ge.
 Studieretningsklasserne i 1.g er på plads. Eleverne har fordelt sig fint på de forskellige studie‐
retninger. En del har ændret mening om valg af studieretning fra skolestart i august og frem
til deres valg i oktober.
 Der arbejdes fortsat på en justeret model for fordeling af elever blandt de fire stx‐gymnasier i
Odense. En justeret model forventes at kunne få effekt for fordelingen af elever til kommen‐
de skoleår.
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 Efter drøftelser i bestyrelsen og i skolens samarbejdsudvalg er det besluttet, at skolens fast‐
forrentede realkreditlån opsiges med virkning fra 31. december 2019. Lånet erstattes af et
variabelt forrent CIBOR6‐lån. Restgæld og løbetid er uændret.
 Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient i 1.g blev taget til efterregning af bestyrel‐
sen. Skolen holder sig inden for rammerne af det fleksible klasseloft.


Andre
 Ikke aktuelt.

 Skolens nye strategi er tæt på at være færdig. Det er forventningen, at de sidste ting kommer
på plads således, at strategien kan vedtages på bestyrelsesmødet i marts 2020.
5. Servitutsag
 De seneste 2 år har der verseret en sag omkring en servitut på skolens ejendom. Problemstil‐
lingen har involveret skolen, Odense Kommune og UVM. Sagen er for nyligt afsluttet med et
positivt udfald for skolen.
6. Røgfri skoletid (bilag)
 Elevrådet har opfordret bestyrelsen til, at der fra og med skoleåret 2020/21 indføres røgfri
skoletid på Sct. Knuds Gymnasium. Konceptet er allerede implementeret på andre ungdoms‐
uddannelser i Odense. Bestyrelsen tilsluttede sig en implementering, og med det udgangs‐
punkt, som bilaget til punktet skitserede. Det betyder, at implementeringen sker i dialog med
medarbejdere og elever samt at håndhævelsen af røgfri skoletid ikke vil betyde systematisk
kontrolarbejde i nabolaget. Samarbejdsudvalget og elevrådet involveres i den videre proces i
foråret 2020.
7. Økonomi (bilag)


Fremlæggelse af perioderegnskab pr. 31. oktober 2019, samt opdateret estimat for 2019
 Perioderegnskabet og estimat for året blev taget til efterretning. Estimatet for året påvirkes
negativt som følge af et kurstab i forbindelse med omlægningen af skolens realkreditlån. Kor‐
rigeres der for omlægningen, forventes årets resultat at være på niveau med årets budget.


Budget 2020, samt prognose
 Budget 2020 blev vedtaget uden bemærkninger.
 Prognosen for perioden frem mod 2023 skal mest ses som pejlemærker for skolens økonomi
under en række forudsætninger. En taxameterreform eller svigtende optag vurderes at være
de største usikkerheder i prognosen.
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4. Strategi 2020‐2025 – status



Efteruddannelsesmidler 2019
 Afledt af gymnasiereformen, modtager skolen hvert år i perioden frem mod 2024 et beløb til
løft af efteruddannelsesindsatsen. For at kunne beholde pengene, skal bestyrelsen hvert år
erklære, hvorvidt efteruddannelsesudgifterne det givne år overstiger gennemsnittet for peri‐
oden 2014‐16. Den af ledelsen udarbejdede opgørelse over efteruddannelsesaktiviteterne
blev godkendt.



Opdatering af regnskabsinstruks
 Skolens regnskabsinstruks er blevet ajourført. Der er tale om begrænsede tilretninger. In‐
struksen blev godkendt at bestyrelsen.
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8. Eventuelt
 Ingen bemærkninger.
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