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Referat af bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium 
tirsdag den 20. september 2016 kl. 16 

 
Læssøegade 154, 5230 Odense M, lokale 22 

 
 
Afbud fra:  

Jan Geertsen og Bent Stockholm 

Referat/dagsorden 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat 

 Ingen bemærkninger. 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Ingen bemærkninger. 

3. Meddelelser 

 Rektor   

 Rektor kunne meddele, at det det går godt på Sct. Knuds Gymnasium. Eleverne virker glade 

og tilfredse. I foråret fik skolen endvidere en stor fremgang i søgningen, og frem mod tæl-

ledagen i september har der været et reduceret frafald ift. tidligere år. I 2.g har der sågar 

været en nettotilgang. I forbindelse med tælledagen i september, skal skolen opgøre den 

gennemsnitlige klassekvotient i 1.g. Skolens klassekvotient udgør 28,25, hvorfor det fleksib-

le klasseloft overskrides marginalt. Der blev redegjort for årsagerne til den marginale over-

skridelse. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.  

 Der har i den seneste tid været stor fokus på elevsammensætningen på gymnasierne i de 

store byer i Danmark. Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har i den forbindelse 

tilkendegivet, at de ønsker at ændre ved optagelsesbekendtgørelsen med virkning for opta-

get i kommende skoleår. Situationen i Odense og mulige konsekvenser for Sct. Knuds Gym-

nasium blev drøftet. Udviklingen vil blive fulgt i den kommende tid, og drøftet i bestyrelsen.  

4. Gymnasiereform, herunder udbud af studieretninger 

 Rektor fremlagde en handlings- og tidsplan for arbejdet med implementeringen af den 

kommende gymnasiereform. Loven er endnu ikke endeligt vedtaget, men da den forventes 

at få virkning allerede fra skoleåret 2017/18, kan igangsætningen af implementeringen ikke 
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afvente vedtagelsen. Der skal således senest i november 2016 indberettes til Optagelse.dk, 

hvilke studieretninger skolen udbyder i skoleåret 2017/18. Derudover medfører reformen 

en række øvrige ændringer, som allerede nu kræver handling. Bestyrelsen udtrykte til-

fredshed med den fremlagte handle- og tidsplan for arbejdet med implementeringen af re-

formen. 

 Rektor fremlagde forslag til studieretningsudbud for skoleåret 2017/18. Bestyrelsen drøfte-

de scenarierne, herunder betydningen for for elever og for skolen ift. sidste års studieret-

ningsudbud. Bestyrelsen godkendte det fremlagte studieretningsudbud.  

5. Rektors resultatkontrakt – opfølgning på skoleåret 2015/16 (Bilag) 

 Rapport om rektors resultatkontrakt for skoleåret 2015/16 blev gennemgået. Der var i be-

styrelsen enighed om en opfyldelsesgrad på 97%. Elevrepræsentanterne udtrykte stor til-

fredshed med flere af indsatserne. 

6. Rektors resultatkontrakt – ny aftale for skoleåret 2016/17 (Bilag) 

 Resultatkontrakten for skoleåret 2016/17 blev drøftet og vedtaget i den fremlagte form. 

Resultatkontrakten fokuserer særligt på implementeringen af den nye gymnasiereform, 

hvilket bestyrelsen var meget tilfredse med. 

7. Status ombygning 

 Vicerektor Sven Erik Larsen orienterede om den igangværende byggeproces. Dele af om-

bygningen er færdig, nemlig elevkantinen, undervisningslokalerne og lærerforberedelsen. 

Lærerværelset, pædagogisk værksted og liften forventes at stå færdig 14. oktober 2016. 

Det er fortsat forventningen, at den samlede byggeramme på 5 mio. kr. vil holde.  

8. Økonomi: Perioderegnskab pr. 31. juli 2016 samt prognose frem til 2020 med FFL 2017 (Bilag) 

 Perioderegnskabet for årets første 7 måneder med tilhørende estimat for året blev gen-

nemgået. Det opdaterede resultat for året viser et forbedret resultat på 0,7 mio. kr. Det 

forbedrede resultat skyldes særligt et reduceret frafald ift. tidligere år end budgetteret. 

Særligt i 2.g, har der været en markant forbedring. Der har således faktisk været en netto 

tilgang siden seneste tælledag. Hertil kommer, at der har været en mindre udbetaling af 

merarbejde for skoleåret 2015/16 end budgetteret. Skolens likviditet har udviklet sig som 

forventet. 

 En prognose for perioden til og med 2020 blev gennemgået. Prognosen er i forhold til tidli-

gere opdateret med finanslovsforslaget for 2017, herunder de tilskudsfremskrivninger til 

2020, som forslaget indeholder. Finanslovsforslaget er i det store hele i overensstemmelse 

med de tidligere udmeldinger. Der er dog kommet en række yderligere tilskudsreduktioner 

til. Særligt en yderligere reduktion af alle tilskud i 2020 medfører, at der på sigt skal spares 
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yderligere. Prognosen er dog også opdateret med de seneste forventninger til udviklingen i 

elevfrafaldet. De opdaterede forventninger tager udgangspunkt i den seneste tids realise-

rede frafald, og medfører en markant forbedring af skolens økonomi de kommende år. 

Hvordan det faktiske frafald vil udvikle sig i perioden frem mod 2020 er endnu for tidligt at 

sige, men frafaldsmønstret vil blive fulgt tæt, og den seneste tids positive udvikling viser, 

hvor følsom skolens økonomi er over for netop ændringer i frafaldsmønstret. I prognosen 

er kommende års besparelser i første omgang fastholdt, men besparelserne vil naturligvis 

altid blive implementeret under hensyntagen til skolens aktuelle økonomi.  

9. Opdateret regnskabsinstruks (Elektronisk bilag) 

 Den opdaterede regnskabsinstruks blev godkendt.  

10. Eventuelt  

 Næstformand Vibeke Normann Andersen varslede, at der fra centralt hold vil komme et 

øget fokus på ligestilling blandt eleverne, og kønsspecifikke udfordringer på ungdomsud-

dannelserne 

11. Kort rundvisning på byggepladsen 

 Ingen bemærkninger. 
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Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt 

Dato for underskrivelse af referat: 1. december 2016 

     

Henrik Pedersen 

Formand 

 Vibeke Normann Andersen 

Næstformand 

 Bent Stockholm 

     

Lisbet Trøjgaard  Hasse Jacobsen  Lone Thellesen 

     

Helene Hannibal  Jan Geertsen  Malte Kiellberg Jørgensen 

     

Julie Thorning Rasmussen     

     

Susan Mose 

Rektor 

    

 
 


