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Referat og dagsorden bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium 
torsdag den 20. maj 2019 

 
 

Dagsorden og referat 

1. Velkomst nye elevrepræsentanter 

 Der blev budt velkommen til Kristian Bank Lynggaard og Nikolaj Møller Nielsen, der er hen-
holdsvis ny elevrådsformand og -næstformand.  

2. Godkendelse og underskrivelse af referat 

Referat fra seneste møde har været rundsendt til kommentering. 

 Referatet blev underskrevet uden bemærkninger. 

3. Godkendelse af dagsorden 

 Ingen bemærkninger. 

4. Meddelelser 

 Formanden 

 Fremlagde en prognose for den forventede udvikling i antallet af unge i aldersgruppen 19-23 
frem mod 2035. Denne gruppe udgør de potentielle studenter til SDU. Udviklingen kan over-
føres til antallet af potentielle ansøgere til Sct. Knuds Gymnasium. Fremskrivningerne forud-
siger en stor reduktion i antallet af unge frem mod 2035 over stort set hele landet. På Fyn re-
duceres gruppen også væsentligt, men i Odense er udviklingen dog knapt så udtalt.  

 Formanden fremlagde desuden tal for søgningen til SDU, herunder naturvidenskab for en år-
række. Ikke alle tal i denne præsentation kunne henføres til Sct. Knuds Gymnasium, men det 
blev aftalt at følge op på, hvor eleverne søger hen efter deres studentereksamen.  

 Begge emner vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde. 

 Rektor 

 Fulgte op på et større tyveri fra idrætsomklædningen i marts, herunder etableringen af aflås-
ningsfaciliteter og overvågning på dele af skolen i forlængelse heraf.   

 Orienterede om den aktuelle status på servitutsagen på skolens bygninger. 
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 Andre  

 Vicerektor Heino Aggedam orienterede om arbejdet i skolens forældreforening, herunder om 
arrangementer og økonomisk støtte til elever i tilknytning til studieture og ekskursioner. 

5. Indsatsområder i kommende strategi (bilag) 

 Udkast til indsatsområder i den kommende strategi blev drøftet og justeringsforslag taget til 
efterretning. Det videre arbejde med at konkretisere indsatsområderne fortsætter derfor, og 
det er forventningen, at en ny strategi med konkrete indsatsområder kan vedtages på besty-
relsesmødet i december.  
 

6. Selvevaluering og opfølgningsplan (bilag) 

 Bestyrelsen tog selvevalueringen og den dertilhørende opfølgningsplan til efterretning. Nogle 
opfølgningspunkter kommer til at indgå i indsatsområderne i den kommen skolestrategi. 
 

7. Økonomi (bilag) 

Fremlæggelse af perioderegnskab pr. 30. april 2019 med tilhørende opdateret estimat for hele 
2019.  

  Perioderegnskab og opdateret estimat blev taget til efterregning. Prognoserne for 2020 og 
årene fremefter kan blive påvirket af en eventuel ny regering i relation til omprioriteringsbi-
draget. 

8. Fastlæggelse af næste skoleårs bestyrelsesmøder 

  Næste års bestyrelsesmøder blev følgende: 

o 23. september 2019 fra 16-18 

o 5. december 2019 fra 16-18 

o 26. marts 2020 fra 16-21 

o 28. maj 2020 fra 16-18 

9. Eventuelt  

  Bestyrelsen blev inviteret til årets dimission der finder sted fredag d. 28. juni 2019 fra kl. 10-
12 på skolen. Deltagelse kan meldes til Jeppe Bergstedt. 
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Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt 

Dato for underskrivelse af referat: 23. september 2019 

     

Marianne Holmer 
Formand 

 Vibeke Normann Andersen 
Næstformand 

 Finn Holm Ewald 

     

Christoffer Lilleholt  Helene Borch Grønlund  Lone Thellesen 

     

Helene Hannibal  Peter Dallmann  Kristian Bang Lynggaard 

     

Nikolaj Møller Nielsen     

     

Susan Mose 
Rektor 

    

 


