Referat af bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium
onsdag den 17. marts 2016
Referat/dagsorden
1. Godkendelse og underskrivelse af referat
§

Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden
§

Ingen bemærkninger.

3. Årsrapport IT-Center Fyn, ved Jens Ole Henriksen (bilag)
§ Direktør for IT-Center Fyn Jens Ole Henriksen orienterede om udviklingen i IT-Center Fyn det
seneste år, samt forventningerne til det kommende år. På regnskabssiden kommer IT-Center
Fyn ud af 2015 med et 0-resultat, efter en tilbagebetaling til partnerskolerne på 2,3 mio. kr.
4. Meddelelser
§

Formanden
• Orienterede om et nyligt afholdt bestyrelsesformandsmøde på Sct. Knuds Gymnasium. På
mødet var der bl.a. blevet diskuteret karakterkrav, optagelsesprøver og gymnasial supplering.
Formanden orienterede derudover om overvejelser/diskussioner omkring, hvilken rolle og
form matematik skal have på uddannelsesinstitutionerne i fremtiden.

§

Rektor
• Orienterede om samarbejdet mellem de fire stx-skoler i Odense (Odense Studentereksamen).
Samarbejdet er efterhånden kommet godt i gang, og aktiviteterne/tilbuddene for eleverne
bliver stadig flere.
• Orienterede om seneste elevtrivselsundersøgelse på Sct. Knuds Gymnasium, der blev gennemført i efteråret 2015. Der har siden sidste ETU for tre år siden været en positiv udvikling,
og trivslen på Sct. Knuds Gymnasium er god. Fremgangen ser ud til at skyldes de tiltag, der
har været iværksat i perioden.
• Orienterede om elevsøgningen til skoleåret 2016/17. Skolen har oplevet en fremgang på hele
50% ift. til sidste skoleårs søgning, hvilket naturligvis er positivt, men også giver nogle lokalemæssige udfordringer. For at kunne imødekomme så mange af ansøgerne som muligt, er
skolen indstillet på at oprettet 12, og ikke 10 klasser i 1.g kommende skoleår, foranlediget af
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et ønske fra fordelingsudvalget. Den øgede klasseoprettelse medfører, at der bliver behov for
en mindre ombygning på skolen, hvor bl.a. personalekantinen inddrages til undervisningslokale, det nuværende lærerværelse udvides, og en række andre lokaler ombygges. Ombygningen vurderes forsvarlig, da der i en årrække har været overskud af ansøgere, der har haft Sct.
Knuds Gymnasium som deres 1. og 2. prioritet. Ombygningen løser endvidere nogle problemstillinger, som skolen på sigt skulle have løst uanset fremgangen i søgningen. Det er
endnu for tidligt at sige noget om, om der også til skoleåret 2017/18 kan forventes en lignende søgning – det vil i høj grad afhænge af den kommende gymnasiereform, og dertilhørende mulige karakterkrav. Fortsætter den store søgning, kan der blive behov for en yderligere udbygning. På personalesiden kan klassefremgangen være med til at minimere behovet
for personalereduktioner de kommende år, hvor skolernes tilskud forventes kraftigt beskåret.
Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens oplæg til ombygning. Bestyrelsen tilsluttede sig endvidere ledelsens oplæg til at ombygningen bør ske uden optagelse af lån. Af hensyn til den hidtidige gode dialog i samarbejdsudvalget, anbefalede bestyrelsen at lånemuligheder og konsekvenser bliver undersøgt og drøftet i samarbejdsudvalget. Skulle drøftelsen ende med et ønske om finansiering med optagelse af lån, skal bestyrelsen forholde sig til låneaftalen inden
den indgås.
§

Andre
• Elevrepræsentanterne orienterede om seneste nyt fra elevrådet, hvor der bl.a. har været
igangsat en evaluering af tilbagemeldingerne på rettede skriftlige opgaver. Evalueringen er
endnu ikke afsluttet.

5. Kapacitet og lokaler
§ Se rektors orientering om elevsøgningen til skoleåret 2016/17.
6. Status – sparestrategi
§ Som følge af taxameterreduktionerne de kommende år, blev der på bestyrelsesmødet i december vedtaget en sparestrategi for de kommende år. Strategien er udarbejdet, så besparelserne findes i to tempi. Siden sidste bestyrelsesmøde er første besparelsestempi blevet
endelig fastlagt i skolens samarbejdsudvalg. I forlængelse af besparelserne er skolens pædagogiske udvalg nu i gang med at se på, hvordan det sikres, at de reducerede tilskud ikke
kommer til at medføre dårligere læring for eleverne, ligesom den enkelte medarbejder måske skal tilrettelægge arbejdet anderledes fremadrettet. Der forventes ikke at skulle ske personalereduktioner i kommende skoleår.
7. Økonomi (bilag)
§

Årsrapporten for 2015 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Årsrapporten udviser et
negativt resultat på 0,9 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. mindre end sidste år. Udviklingen i resul-
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tatet skyldes indførelsen af det sociale taxameter, som er blevet finansieret via skolernes eksisterende tilskud. Sct. Knuds Gymnasium modtager ikke socialt taxameter. Derudover blev der i
januar 2015 omlagt lån, hvilket udløste et kurstab på 2 mio. kr. Resultatet svare i det væsentligste til forventningerne og årets budget.
§

Revisor har ikke haft kritiske bemærkninger, eller væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollen.
Revisor udtaler, at skolen har en god økonomistyring.

§

Det før bestyrelsesmødet udsendte justerede budget for 2016, er grundet den store søgning allerede forældet, hvorfor en række prognoser over forskellige fremtidige scenarier i stedet blev
gennemgået. Scenarierne hænger tæt sammen med overvejelserne omkring ombygning/ikke
ombygning som følge af den øgede søgning.

8. Eventuelt
§

Ingen bemærkninger.

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt
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Dato for underskrivelse af referat: 24. maj 2016
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