Referat af bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium
torsdag den 21. marts 2017
Dagsorden og referat
1. Godkendelse og underskrivelse af referat
• Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
• Ingen bemærkninger.
3. Meddelelser
§

Rektor
• Søgning til kommende skoleår: Rektor orienterede om søgningen til skoleåret 2017/18. Der har
været en lille tilbagegang i søgningen ift. 2016/17, hvor søgningen var ekstraordinært stor.
Søgningen til skoleåret 2017/18 er fortsat større end søgningen i årene forud for 2016/17, og
det vil ikke være muligt at optage alle elever, der har skolen som deres 1. prioritet. Det er positivt for skolens økonomi, at der ikke skal optages elever, der har haft andre skoler som 1. prioritet, da disse elever i højere grad vil være frafaldstruede. På landsplan har der været et fald i
søgningen til stx på ca. 5%. Eleverne ser dog ikke ud til at være gået til erhvervsuddannelserne,
som der ellers er et politisk ønske om. Der er fortsat områder i Danmark, hvor gymnasiefrekvensen halter væsentligt efter København, hvor den er højest.
• Ny vicerektor: Vicerektor Sven Erik Larsen går på pension med udgangen af skoleåret 2016/17.
Der var ansøgningsfrist til stillingen som ny vicerektor den 15. marts 2017. Stillingsopslaget er
blevet til i ledelsen, og med efterfølgende inddragelse af skolens samarbejdsudvalg. Der har
været mange og velkvalificerede ansøgere til stillingen. Der afholdes ansættelsessamtaler den
22. og 29. marts 2017. Ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra skolens forskellige
medarbejdergrupper. Det er forventningen, at den nye vicerektor kan offentliggøres umiddelbart efter 2. samtalerunde, dog skal løn- og ansættelsesforhold først være bragt på plads.
• IB-tilbud i Odense: Der blev orienteret om overvejelserne og arbejdet med at få et IB-tilbud til
Odense. Der samarbejdes med Odense Kommune og andre interessenter om at finde den bedste løsning.
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§

Andre
• Elevrepræsentanterne orienterede om arbejdet i skolens elevråd, hvor man særligt har fokus
på at sikre en bred elevopbakning. Elevrådsformand Malte Kiellberg Jørgensen bliver student
til sommer og stopper derfor i elevrådet. Elevrådet arbejder på nye vedtægter, som også vil
kunne gøre et delt formandskab muligt. Ledelsen udtrykte stor tilfredshed med elevrådets arbejde.

4. Kort status IT-Center Fyn
• Direktør Jens Ole Henriksen havde forud for bestyrelsesmødet udarbejdet et kort notat om det
seneste og kommende års arbejde hos IT-Center Fyn. Notatet blev drøftet, herunder særligt de
udfordringer som skolerne og IT-Center Fyn oplever med, at belastningen på skolernes netværk hele tiden øges, hvilket særligt vil kunne give anledning til problemer i forbindelse med
afholdelse af eksamen.
5. Gymnasiereformen – status og implementering
• Implementeringen af gymnasiereformen er godt i gang på Sct. Knuds Gymnasium. Arbejdet
besværliggøres af at regler mv. fra Undervisningsministeriet endnu ikke er færdige og offentliggjort. Når det er sagt, så er skolen nået langt med implementeringen, og en lang række områder er kommet på plads. Skolens udvalgsstruktur danner rammen for arbejdet med implementeringen, ligesom ressourcepersoner inddrages på specifikke områder. Der er udarbejdet
en overordnet reformimplementeringsfil, der adresserer en række fokuspunkter. Tanken er, at
filen er med til at sikre, at alle berørte områder tænkes ind i arbejdet, ligesom alle medarbejdere løbende kan orientere sig i arbejdet med de forskellige områder. Der udarbejdes desuden
en fortælling om ”Gustavs grundforløb”. Tanken hermed er en samlet fortælling om, hvad elever (og undervisere) skal i løbet af det nye grundforløb.
6. Økonomi: Årsrapport 2016, internt perioderegnskab 2016, budget 2017, samt prognose 2018-2020
• Årsrapporten for 2016 blev gennemgået. Årets resultat udgør 1,5 mio. kr., hvilket er bedre end
årets budget. Forbedringen skyldes primært flere elever og reducerede lønomkostninger. ITCenter Fyn kommer ud af året med et 0-resultat, og påvirker derfor ikke skolens resultat. Årsrapporten er påført en revisionspåtegningen uden forbehold eller supplerende oplysninger, og
det tilhørende revisionsprotokollat indeholder ikke væsentlige anbefalinger eller kritiske bemærkninger. Årsrapporten blev godkendt. Bestyrelsen bemyndigede rektor Susan Mose til at
signere indberetningen af årsrapporten til Undervisningsministeriet.
• Det justerede budget for 2017 blev drøftet. Budgettet udviser et resultat på 1,6 mio. kr., hvilket er bedre end første budget af 1. december 2016. Årsagen til det forbedrede resultat skyldes elevsøgning til kommende skoleår, og en bedre tiltrækning og fastholdelse af elever i det
hele taget. Med afsæt heri er det således forventningen, at skolen vil kunne fastholde en høje-
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re klassekvotient end tidligere år, hvilket medfører øgede indtægter. Grundet forventningerne
til økonomien i 2017 og 2018 blev der allerede i det første budget for 2017 tilført ekstra ressourcer til lønområdet, der ellers blev beskåret fra skoleåret 2016/17 pga. af de store tilskudsreduktioner i disse år. Budgettet blev vedtaget.
• Prognosen for perioden 2018 til 2020 blev drøftet. I perioden frem mod 2020 reduceres tilskuddene med 2% om året. Tilskudsreduktionerne påvirker skolens økonomi væsentligt, men
der kompenseres i høj grad som følge af en forventning om en forbedret klassekvotient de
kommende år. Prognosen kan aldrig blive mere end pejlemærker for, hvordan skolens økonomi vil udvikle sig de kommen år under nogle givne forudsætninger.
7. Eventuelt
• Ingen bemærkninger.
Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt
Dato for underskrivelse af referat: 23. maj 2017
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