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Rektor  
Odense, den 23. september 2014 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium 
tirsdag den 16. september 2014 kl. 16:00-18:00 

 
Mødet blev afholdt på Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M, lokale 22 

Afbud fra Vibeke Normann Andersen og Lone Thellesen. 
 

Dagsorden og referat 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat 

- Ingen bemærkninger. 

2. Godkendelse af dagsorden 

- Ingen bemærkninger. 

3. Meddelelser 

 Formanden 

- Formanden orienterede om et nyt tiltag, hvor SDU tilbyder efteruddannelse til undervise-

re og elever på gymnasier. Tiltaget udbydes på linje med planerne om etableringen af Det 

Maritime Hus i Kerteminde. 

 Rektor  

- Rektor orienterede om sammenlægningen af skolens økonomi- og studiekontor, der er 

sket over sommerferien. 

- Der er igangsat en proces, hvor skolens studieadministrative system LUDUS udskiftes med 

LECTIO.  Overgangen sker i løbet af skoleåret 2014/15. I samme forbindelse tages skolens 

øvrige IT-platforme op til revision. 

- Skolen deltager i skoleåret 2014/15 og 2015/16 i et projekt kaldet Flipped Learning. Pro-

jektet har fokus på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne får mest muligt 

udbytte af undervisningen. Der vil bl.a. blive afprøvet forløb, hvor eleverne modtager den 

traditionelle undervisning hjemme i form af små videosekvenser. På den måde kan under-

visningstiden i stedet bruges mere anvendelsesorienteret og støttende for eleverne. 

- Skolen deltager sammen med andre skoler og SDU i et stort naturvidenskabeligt projekt 

om smag. 

- Der er etableret et samarbejde med Statskundskab på SDU. Samarbejdet vil bl.a. betyde, 

at skolens elever inviteres til arrangementer på SDU, ligesom undervisningen i bl.a. sam-

fundsfag vil kunne tilrettelægges i forlængelse af samarbejdet. 
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- Sct Knuds Gymnasium er kommet med i sammenslutningen af Globale Gymnasier. Dette 

indbefatter et øget fokus på, hvordan internationale elementer kan inddrages i den daglige 

undervisning. Herudover ligger det internationale element i naturlig forlængelse af skolens 

eksisterende internationale profil.  

 Andre  

- Elevrepræsentanterne i bestyrelsen orienterede om seneste nyt fra elevrådet. 

4. Strategiske og uddannelsespolitiske overvejelser 

- Rektor orienterede om seneste nyt fra gymnasieverdenen. Der er mange, der for tiden interesse-

rer sig for stx, ikke mindst i forlængelse erhvervsskolereformen, og den deraf afledte politiske 

dagsorden. Hertil kommer, at der generelt på landsbasis forventes faldende ungdomsårgange de 

kommende år. Ungdomsårgangene i Odense Kommune forventes ikke at falde tilsvarende, men 

netop den politiske dagsorden om at få flere elever ind på erhvervsskolerne, kan influere på søge-

mønstret de kommende år. Rektor orienterede i den forbindelse om de overvejelser man gør sig i 

den fynske rektorkreds i forlængelse heraf.  

Rektor udleverede notat om udviklingen i gymnasieverdenen ift. institutionsstruktur, politiske 

dagsordener m.v. 

5. Kapacitetsfastsættelse 

- Sct. Knuds Gymnasium har fastsat sin kapacitet for stx til 10 nye klasser i skoleåret 2015/16, dog 

med mulighed for at tage en ekstra klasse, hvis behovet opstår.  

6. Ny strategi (Bilag) 

- Sct. Knuds Gymnasiums strategi tages i det kommende skoleår op til revision. Målet er, at der ud-

arbejdes en overordnet strategi, der løber frem til 2020. Denne strategi skal understøttes af speci-

fikke indsatsområder, der løbende tilpasses skolens behov og ønsker ift. udvikling.  Der arbejdes 

hen imod, at bestyrelsen kan fastlægge nogle overordnede rammer på bestyrelsesmødet i decem-

ber, og at den endelige strategi fastlægges på bestyrelsesmødet i maj 2015. På den måde er der tid 

til at inddrage elever og medarbejdere, således at der sikres medejerskab og forståelse for strategi-

en.   

7. Rektors resultatkontrakt – Opfølgning og udmøntning for 2013/14 og ny for 2014/15 (Bilag) 

- Opfølgningen på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2013/14 blev drøftet, herunder opfyldelsen 

af de enkelte delresultater. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med rapporten og opfyldelsen af de 

enkelte delresultater. Resultatkontraktens opfyldelsesgrad blev fastsat til 90 %.  

- Resultatkontrakten for skoleåret 2014/15 blev vedtaget. 
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8. Økonomi 

 Perioderegnskab 01.01.14 – 31.07.14 med tilhørende estimat for 2014 (Bilag) 

- Økonomi- og administrationsleder Jeppe Vestergaard Bergstedt gennemgik perioderegn-

skabet for året første 7 måneder, og det opdaterede estimat for 2014. Med afsæt i det op-

daterede estimat for året, blev det besluttet, at der kunne bruges op til 1 mio. kr. yderligere 

af årets resultat  

 Prognose 2015 – 2020 inkl. Finanslovsforslag 2015 (Bilag) 

- Prognosen for årene frem til 2020 blev gennemgået. Forventningen er, at skolens tilskud 

vil blive reduceret frem mod 2018. Det bemærkes, at der er en række usikkerheder forbun-

det med prognosen, herunder særligt usikkerheder omkring kommende års elevoptag, kon-

sekvenserne af de politiske dagsordener m.v. 

9. Eventuelt  

- Elevrådet foreslog, at skolens lektiecafe får et eftersyn, særligt med henblik på at støtte elever, 

der har problemer med matematik.  

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt 

Dato for underskrivelse af referat 2. december 2014. 

     

Henrik Pedersen 

Formand 

 Vibeke Normann Andersen 

Næstformand 
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Rektor 

    

 


