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Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  på	  Sct.	  Knuds	  Gymnasium	  
tirsdag	  den	  26.	  maj	  2015	  kl.	  16:00-‐18:00	  

	  
Læssøegade	  154,	  5230	  Odense	  M,	  lokale	  22	  

	  
Referat/dagsorden	  

1. Godkendelse	  og	  underskrivelse	  af	  referat	  

o Ingen	  bemærkninger.	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  

o Ingen	  bemærkninger.	  

3. Meddelelser	  

§ Formanden	  

o Ingen.	  

§ Rektor	  	  

o Orientering	  om	  vicerektors	  sygdomsforløb,	  herunder	  nuværende	  status.	  

o Der	  vil	  til	  august	  2015	  blive	  oprettet	  11	  klasser,	  hvilket	  er	  en	  klasse	  mere	  end	  forventet.	  	  

o Rektor	  orienterede	  om	  status	  på	  stx-‐samarbejdet	  mellem	  gymnasierne	  i	  Odense.	  

o Skolens	  studieadministrative	  system	  Lectio	  giver	  anledning	  til	  bekymringer	  i	  forhold	  til	  
overholdelse	  af	  persondataloven.	  Problemet	  gælder	  for	  stort	  set	  samtlige	  gymnasier	  i	  Danmark,	  
hvorfor	  Danske	  Gymnasier	  og	  Undervisningsministeriet	  er	  involveret	  i	  at	  løse	  problemstillingen.	  	  

§ Andre	  	  

o Ingen.	  

4. Skolens	  strategi	  2015-‐2020	  (bilag	  er	  fremsendt	  pr.	  mail)	  

o Rektor	  opridsede	  forløbet	  omkring	  strategiens	  tilblivelse,	  og	  endelige	  udmøntning.	  I	  processen	  
har	  medarbejdere	  og	  elever	  været	  med	  til	  at	  forme	  strategien	  og	  komme	  med	  deres	  input.	  
Strategiarbejdet	  har	  resulteret	  i	  en	  række	  konkrete	  indsatsområder.	  For	  at	  sikre,	  at	  strategiens	  
indsatsområder	  bliver	  ført	  ud	  i	  livet,	  er	  hvert	  indsatsområde	  blevet	  tilknyttet	  en	  person	  i	  
ledelsen.	  Strategien	  blev	  vedtaget,	  og	  vil	  snarest	  kunne	  findes	  på	  skolens	  hjemmeside.	  
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5. Justering	  af	  studie-‐	  og	  ordensregler	  (bilag)	  	  

o Skolens	  studie-‐	  og	  ordensregler	  er	  blevet	  opdateret	  ift.	  fraværsopfølgning	  og	  sanktionering	  
afledt	  heraf.	  Formålet	  med	  opdateringen	  er	  at	  nedbringe	  fraværet	  og	  smidiggøre	  opfølgningen	  
herpå.	  De	  nye	  studie-‐	  og	  ordensregler	  blev	  vedtaget	  med	  virkning	  fra	  skoleåret	  2015/16.	  
Eleverne	  vil	  efter	  sommerferien	  blive	  præsenteret	  for	  de	  nye	  regler.	  

6. Medarbejdertrivselsundersøgelse	  og	  arbejdspladsvurdering	  (bilag	  er	  fremsendt	  pr.	  mail)	  

o Der	  er	  i	  marts	  2015	  gennemført	  en	  medarbejdertrivselsundersøgelse	  og	  arbejdspladsvurdering.	  
Resultatet	  af	  undersøgelsen	  er	  benchmarket	  med	  20	  andre	  gymnasier	  og	  arbejdsmarkedet	  
generelt.	  Resultatet	  er	  overordentligt	  positivt.	  Sct.	  Knuds	  Gymnasium	  har	  den	  højeste	  score	  ift.	  
arbejdsglæde	  og	  loyalitet,	  når	  der	  sammenlignes	  med	  de	  andre	  gymnasier	  i	  undersøgelsen,	  og	  
ligger	  endvidere	  et	  godt	  stykke	  over	  arbejdsmarkedet	  generelt.	  	  

7. Økonomi	  –	  perioderegnskab	  pr.	  30.	  april	  2015	  med	  tilhørende	  opdateret	  estimat	  for	  2015	  (bilag)	  

o Perioderegnskabet	  for	  årets	  første	  fire	  måneder	  og	  det	  opdaterede	  estimat	  for	  2015	  blev	  
gennemgået.	  Det	  opdaterede	  estimat	  udviser	  et	  underskud	  på	  0,8	  mio.	  kr.	  Den	  primære	  årsag	  til	  
underskuddet	  stammer	  fra	  en	  låneomlægning	  i	  januar	  2015,	  der	  medførte	  kurstab	  på	  ca.	  2	  mio.	  
kr.	  Estimatet	  er	  ellers	  påvirket	  af,	  at	  der	  i	  august	  2015	  optages	  11	  klasser	  –	  der	  var	  budgetteret	  
med	  10	  klasser.	  Undervisningsministeriet	  har	  desuden	  meddelt,	  at	  der	  skal	  spares	  1%	  af	  det	  
samlede	  tilskud	  i	  2015.	  Denne	  reduktion	  er	  indregnet	  i	  estimatet.	  	  

8. Eventuelt	  	  

o Ingen	  bemærkninger.	  

Referent:	  Jeppe	  Vestergaard	  Bergstedt	  

Dato	  for	  underskrivelse	  af	  referat	  	  

	   	   	   	   	  

Henrik	  Pedersen	  
Formand	  

	   Vibeke	  Normann	  Andersen	  
Næstformand	  

	   Bent	  Stockholm	  

	   	   	   	   	  

Lisbet	  Trøjgaard	   	   Hasse	  Jacobsen	   	   Lone	  Thellesen	  
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Helene	  Hannibal	   	   Jan	  Geertsen	   	   Benedikte	  Sørensen	  

	   	   	   	   	  

Anders	  Frederiksen	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

Susan	  Mose	  
Rektor	  

	   	   	   	  

	  


