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Kære bestyrelsesmedlemmer

Der er ikke kommet indvendinger i relation til aflysningen af bestyrelsesmodet d. 26/3 2020, og
heller ikke til den skitserede model, hvor ledelsen skriftligt redegør for mødets oprindelige
indholdselementer. Det forekommer ikke realistisk at udskyde modet, så det er fortsat skolens og
formandens vurdering, at det er en god løsning.

Denne tekst er hovedfilen, hvorfra I kan tilgå alle andre (iler, hvis I vil nærlæse.

Det fremgår unden’ejs, hvis I skal underskrive dokumenter, og det fremgår afslutningsvis, hvordan
man underskriver.

Hvis vi ikke hører fra jer frem til det oprindelige afriklingstidspunkt d. 26/3, så tager vi det som
udtryk for, at I kan godkende forslag og udmeldinger i denne tekst. Skulle der derimod være punkter,
hvor I onsker at kommentere eller har behov for yderligere oplysninger, så skriver I til Jeppe. Vi vil
d. 27/3 se på, hvad der matte være kommet af kommentarer og beslutte, om vi skal samle op i form
af et virtuelt mode i TEAMS eller GOOGLE HANGOL7S MEET.

Sagsfremstilling Indstilling
Godkendelse og underskrivelse af referat Det indstilles, at referatet
Referatet fra sidste mode har “æret rundsendt til godkendes
kommentering.

2 Godkendelse af dagsorden. Det indstilles, at ønsker til
supplerende dagsordenpunkter
fremsendes til Okonomi- og
administrationsleder Jeppe
Bergstedt, sâ de kan blive
indarbejdet i dagsordenen for
det kommende besh’relsesmode
i maj 2020.

3 Kort status fra IT-Center Fyn Punktet udgår og afvikles på det
kommende bestyrelsesmøde i
maj 2020.

4 Meddelelser Det indstilles, at meddelelserne
Skolens ledelse har følgende meddelelser tages til efterretning og at
a) COVID-19 eventuelle spørgsmål stilles på et
Skolen følger i alle sammenhænge myndighedernes kommende bestyrelsesmode.
anbefalinger og påbud. Det betyder, at skolen siden
torsdag morgen d. 12/3 har været lukket ned for elever
og personale. Undervisere arbejder hjemmefra, og det
samme gør ledelse og sekretærer med mindre det er
strengt nødvendigt at være på skolen. Ledelsen
prioriterer at facilitere aMkling af fjernundenisning på
så god en måde som muligt. Derudover arbejdes der
intenst med at kommunikere med elever og forældre om
alt fra den manglende mulighed for at afvikle
eksperimenter i forbindelse med 3.g-elevernes
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studieretningsprojekt til den fonentede aflysning af alle
2.g-rqjser i uge 17.
b) Sogetal til kommende ig
Sogetallene til kommende i.g er overordentlig gode på
Set. Knuds Gymnasium. Vi forventer at lii tildelt elever
til ii klasser, og det betyder, at en del elever vil blive
henvist til én af deres on-ige prioriteter. Vi er stolte over
sogningen, og vi er opmærksomme på, at det
sandsynligvis er sidste årgang, der frit kan soge vores
gymnasium,jf. pkt. 6.

Søgetal 2020

201.3 277 415 — 320 239 180

2014 252 375 217 277 112

2015 277 428 213 216 119

2016 415 432 199 221 126 ø

2017 359 444 245 216 137

2018 373 369 128 171 141

2019 348 394 155 183 los

2020 419 3sit 123 184 107
0

Tatlene er bruttotal

inkl. cverliggere til

2021 samt elever der
skal til prøve.

c) RagM skoletid
Skolen er i gang med at implementere bestyrelsens
beslutning om, at Sct. Knuds Gymnasium fra og med
skoleåret 2020-2021 er rogfri i skoletiden for både elever
og personale.

5 StrategiDlan 2o2O-2O2 Det indstilles, at strategiplan
Skolens strategiplan er nu færdigudarbejdet. Bestyrelsen 2020-2025 vedtages.
har på et tidligere mode tiltrådt både den indledende
beskrivelse af værdier og mission samt de fire
overordnede indsatsområder i strategien. Det nye er
konkretiseringer i hvert indsatsområde, som er blevet til
i et samarbejde mellem skolens elever, skolens udvalg og
moder for alle personalegrupper.

6 Rapport om fremtidig fordeling af elever Det indstilles, at den korte
Rapport med anbefalinger er offentliggjort, gennemgang af rapporten tages
Arbejdsgruppen bag rapport har haft til opgave at til efterretning, og at en egentlig
komme med anbefalinger, der dels skal sikre en mere droftelse af elevfordeling
hensigtsmæssig fordeling af elever med ikke vestlig afvikles, når der foreligger en
baggrund, dels sikre, at der også er gvmnasiaie tilbud i konkret politisk aftale.
omr5der af landet, hvor den demografiske udvikling er
udfordrende.
4 modeller skitseres:

ø Distriktsmodel som grundskolen
ø IGyngemodel
ø Lokale_fordelingsregler
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o Udbud og efterspørgsel
Kivngemodellen anbefales:

- Alle gymnasier placeres i klynger
- Sct. Knuds Gymnasium er i udspillet i klynge

med OK, TG, ML og Nord&n
- Man kan (i praksis) kun søge indenfor klyngen
- Det afgøres hvert år, om der er behov for at

aktivere klyngen. I givet fald:
o 25% af ansogerne med laveste

grundskolekarakterer fordeles forst
o 75% fordeles derefter, ved overansogte

skoler har afstand forrang, der fordeles
efter deferred ucceptance (man er ikke
bagerst i køen hvis ej forsteprioritet)

- Modellen vil medføre kapacitetsbegrænsning
Nu er der politiske drøftelser. Det forventes, at nye
regler træder i kraft fra og med 2021-2022

-

Det indstilles, at årsrapport og
revisionsprotokollat godkendes
og underskrives af hele
bestyrelsen. Hvert
bestyrelsesmedlem vil modtage
en individuel mail med

Det indstilles, at bestyrelsen
godkender det justerede budget,
og at prognosen tages til
efterretning.

8 Eventuelt Det indstilles, at bestyrelsen
Det er i skrivende stund umuligt at nirdere, hvordan det tager dette til efterretning.
resterende skoleår vil forlobe. Ledelsen il løbende holde Ledelsen orienteres, hvis
bestyrelsen orienteret. Skulle det heller ikke være muligt bestyrelsen ønsker en anden
at afvikle det planlagte beshTelsesmode i maj 2020, vil model.
der blive inviteret til en virtuel aftikling af modet i
TEAMS eller GOOGLE HANGOL7S MEET.

Der har ikke været kommentarer eller sporgsmål til ovenstående.
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7 Ärsrapport og budget

Årsrapport, revisionsnrotokollat, bestyrelsestiekliste og
bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske
bemærkninger eller væsentlige anbefalinger for 2019.

Budget for 2020 er justeret i forhold til det realiserede
resultat for 2019, og opdateret med de aktuelle
forventning for 2020. I finder tilsvarende en opfølgning
på det realiserede resultat for 2019 ift. sidste års budget.
Prognosen for perioden frem mod 2023 er opdateret.
Alle tre link bor åbnes før I begynder at læse materialet.

anvisninger om, hvordan
dokumenterne kan
underskrives. Et enkelt
dokument skal kun underskrives
at bestyrelsesformanden.
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