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Referat og dagsorden bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium  
mandag den 26. september 2022 kl. 14:45  

 
Dagsorden 

1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer 

 Benjamin Sarajlic er næstformand i elevrådet og dermed ny i skolens bestyrelse. Selma Kjestine 
Jasmund Mose har overtaget posten som elevrådsformand. Jesper Rugaard Mebus overtager 
posten som medarbejderrepræsentant efter Peter Dallmann. 

• Ingen bemærkninger. 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat (bilag) 

 Referatet har været rundsendt til kommentering og er godkendt/underskrevet. 

• Ingen bemærkninger. 

3. Godkendelse af dagsorden 

• Ingen bemærkninger. 

4. Meddelelser 

 Formanden 

• Formanden orienterede om det seneste optag på SDU. Der er tale om et væsentligt reduceret 
optag ift. tidligere år, og optaget er lavere end hvad der var forventet. Formanden orienterede 
desuden om et politisk udspil om at reducere nogle kandidatuddannelsers varighed.   

 Rektor  

• Rektor orienterede om Styrelsens for Undervisning og kvalitets tilsyn med skolerne. Fremad-
rettet er det forventningen, at skolerne vil opleve mange tilsyn løbende. Der er endnu ikke 
udmeldt en afgørelse på tilsynet med negativ løfteevne, hvor skolen afleverede høringssvar i 
juni 2022. 

Desuden orienterede rektor om en række indsatser der har til formål at nedbringe elevernes 
alkoholindtag i forbindelse med fester, samt skolens arbejde med at øge omfanget af aktivite-
ter på skolen, hvor alkohol ikke indgår. Eleverne inddrages i arbejdet i den kommende tid. Ar-
bejdet er i tråd med myndigheder og Odense Kommunes indsatser for at reducere unges alko-
holindtag.   

Rektor orienterede om en række indsatser med fokus på elevernes trivsel. 
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 Andre  

• Vicerektor orienterede om nye retningslinjer for energibesparende foranstaltninger, som net-
op er udmeldt af regeringen, herunder hvad foranstaltningerne konkret betyder på skolen, og 
hvordan man forventer at realisere tiltagene. Skolens udgifter til forsyning er stigende, hvorfor 
tiltagene giver god mening for både skolen og af hensyn til solidariteten med resten af sam-
fundet.  

5. Akademiet for Talentfulde Unge 

 Formanden har bedt om en drøftelse i lyset af vigende tilslutning fra gymnasierne.  

• Akademiet for Talentfulde Unge (et ekstracurriculært 2-årigt diplomforløb for talentfulde 
gymnasieelever fra STX, HTX, HHX og IB i Region Syddanmark, der gerne vil lære mere i fælles-
skab med andre vidensentusiaster) oplever vigende tilslutning ift. den potentielle talentmas-
se/årgangsstørrelserne. Tendensen blev drøftet, herunder gymnasiernes generelle oplevelse af, 
at det er blevet svært at få de unge til at deltage i aktiviteter uden om den almindelige under-
visning. Potentielle årsager til faldet hos netop ATU blev desuden drøftet, med afsæt i konkre-
te erfaringer.  

6. Status på elevfordeling fra det kommende skoleår  

 Præsentation af handleplan som forberedelse til ny elevsammensætning, samt status i relation 
til kapacitetsfastsættelse.  

• Skolens elever får i forlængelse af den kommende elevfordeling en anden socioøkonomisk 
sammensætning, og skolen får en gruppe elever tildelt, som ikke har haft skolen som første-
prioritet. Skolen ønsker at alle skal føle sig velkommen og inkluderet. Derfor iværksættes to 
overordnede indsatser, nemlig samarbejde om klasserumskultur og aktiviteter, der understøt-
ter, at alle er med i fællesskaber. Handlingsplanen blev uddybet og drøftet på mødet. Bestyrel-
sen tog handlingsplanen til efterretning.  

I forlængelse af de nye elevfordelingsregler skulle UVM have meldt nye kapaciteter for opta-
gelse af elever ud til skolerne pr. 1. september. Kapaciteterne er endnu ikke meldt ud. Forskel-
lige kapacitetsscenarier og konsekvenserne heraf blev drøftet.  

7. Status på skolestrategi 2020-2025? 

 Kort opsummering på strategiens indsatsområder og fokuspunkter i dette skoleår. 

• Grundet tidsnød blev det aftalt, at bestyrelsen selv orienterer sig i præsentationsmaterialet. 

8. Økonomi (bilag) 

 Perioderegnskab pr. 31. juli 2022 med tilhørende opdateret estimat for 2022. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 8
09

9b
b7

f-
38

d9
-4

41
9-

a4
9c

-e
d1

51
e3

13
79

d



 

3 
 

• Bestyrelsen tog perioderegnskab og estimat til efterretning. Forskellige økonomiske scenarier 
for de kommende år blev drøftet, herunder effekten af stigende renter, Finanslovsforslag for 
2023, og den økonomiske effekt af den elevfordelingsmodel. De forskellige scenarier er endnu 
forbundet med stor usikkerhed, men forskellige tiltag til imødegåelse heraf blev drøftet. Udvik-
lingen kan medføre, at skolens økonomiske resultater enkelte år vil blive væsentligt reduceret 
eller negative, hvis det skønnes hensigtsmæssigt ud fra en helhedsbetragtning - herunder af 
hensyn til at forebygge personaletilpasning, på tidspunkter, hvor det er usikkert, om det er nød-
vendigt. Drøftelserne fortsættes på næste bestyrelsesmøde. 

9. Eventuelt  

• Ingen bemærkninger. 

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt 

     

Marianne Holmer 
Formand 

 Jimmy Jørgensen 
Næstformand 

 Finn Holm Ewald 

     

Birgitte Nørrelund  Helene Borch Grønlund  Sebastian Gjerlufsen 

     

Helene Hannibal  Jesper Rugaard Mebus  Selma Kjestine Jasmund 
Mose 

     

Benjamin Sarajlic     

     

Susan Mose 
Rektor 
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-628636623717

Susan Mose
Rektor

06-10-2022 13:03

Serienummer: d1563181-31b3-4581-b117-06a92d013165

Jesper Ruggaard Mebus

06-10-2022 13:30

Serienummer: 2912dc68-e992-461c-a809-056b18c4b03e

Finn Holm Ewald

06-10-2022 13:45

Serienummer: PID:9208-2002-2-624380508695

Helene Hannibal

06-10-2022 14:20

Serienummer: PID:9208-2002-2-205288728444

Birgitte Nørrelund

06-10-2022 15:13

Serienummer: e79da1bb-4823-403b-9528-f6883022a036

Nina Helene Borch Grønlund

06-10-2022 15:53

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: 209a2f76-3453-4a90-a58b-aade04b980f3

Jimmy Alison Jørgensen

07-10-2022 13:33

Serienummer: e27056f9-abcc-4eda-a993-833033d915e7

Marianne Holmer
Formand

07-10-2022 15:28

Serienummer: a679a1a1-f630-4ac0-87e9-1f06715b1502

Michael Sebastian Gjerlufsen

07-10-2022 18:26

Serienummer: b2855a35-59f2-48fc-8029-fc2bfefae23d

Selma Kjestine Jasmund Mose

08-10-2022 11:04

Serienummer: PID:9208-2002-2-957097721448

Benjamin Sarajlic (Ung under 18)

09-10-2022 12:29

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Referat bestyrelsesmøde 260922.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:01 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Susan Mose
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Marianne Holmer
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Helene Borch Grønlund
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Helene Hannibal
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Sebastian Gjerlufsen
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Jimmy Jørgensen
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Selma Kjestine Jasmund Mose
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Birgitte Nørrelund
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Jesper Rugård Mebus
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Benjamin Sarajlic
2022-10-06 13:02 En besked er sendt til Finn Holm Ewald
2022-10-06 13:03 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Susan Mose fra IP adresse 194.239.x.x
2022-10-06 13:03 Susan Mose has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-628636623717)
2022-10-06 13:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Susan Mose
2022-10-06 13:03 Dokumentet er underskrevet af Susan Mose (IP: 194.239.x.x)
2022-10-06 13:03 Alle dokumenter sendt til Susan Mose er blevet underskrevet
2022-10-06 13:25 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Marianne Holmer fra IP adresse 213.237.x.x
2022-10-06 13:26 Marianne Holmer has authenticated (Unique ID: a6b924df-642f-472f-8d49-199d38b70bc0)
2022-10-06 13:28 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jesper Rugård Mebus fra IP adresse 80.208.x.x
2022-10-06 13:29 Jesper Ruggaard Mebus has authenticated (Unique ID: d1563181-31b3-4581-b117-06a92d013165)
2022-10-06 13:29 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jesper Rugård Mebus

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Referat bestyrelsesmøde 260922.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2022-10-06 13:30 Dokumentet er underskrevet af Jesper Rugård Mebus (IP: 80.208.x.x)
2022-10-06 13:30 Alle dokumenter sendt til Jesper Rugård Mebus er blevet underskrevet
2022-10-06 13:42 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Finn Holm Ewald fra IP adresse 185.16.x.x
2022-10-06 13:44 Finn Holm Ewald has authenticated (Unique ID: 2912dc68-e992-461c-a809-056b18c4b03e)
2022-10-06 13:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Finn Holm Ewald
2022-10-06 13:45 Dokumentet er underskrevet af Finn Holm Ewald (IP: 185.16.x.x)
2022-10-06 13:45 Alle dokumenter sendt til Finn Holm Ewald er blevet underskrevet
2022-10-06 14:17 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Helene Hannibal fra IP adresse 85.62.x.x
2022-10-06 14:18 Helene Hannibal has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-624380508695)
2022-10-06 14:18 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Helene Hannibal
2022-10-06 14:20 Dokumentet er underskrevet af Helene Hannibal (IP: 85.62.x.x)
2022-10-06 14:20 Alle dokumenter sendt til Helene Hannibal er blevet underskrevet
2022-10-06 15:11 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Birgitte Nørrelund fra IP adresse 192.38.x.x
2022-10-06 15:12 Birgitte Nørrelund has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-205288728444)
2022-10-06 15:12 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Birgitte Nørrelund
2022-10-06 15:13 Dokumentet er underskrevet af Birgitte Nørrelund (IP: 192.38.x.x)
2022-10-06 15:13 Alle dokumenter sendt til Birgitte Nørrelund er blevet underskrevet
2022-10-06 15:51 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Helene Borch Grønlund fra IP adresse 

188.182.x.x
2022-10-06 15:52 Nina Helene Borch Grønlund has authenticated (Unique ID: e79da1bb-4823-403b-9528-f6883022a036)
2022-10-06 15:52 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Helene Borch Grønlund
2022-10-06 15:53 Dokumentet er underskrevet af Helene Borch Grønlund (IP: 188.182.x.x)
2022-10-06 15:53 Alle dokumenter sendt til Helene Borch Grønlund er blevet underskrevet
2022-10-07 13:02 Påmindelse er sendt til modtager: Marianne Holmer
2022-10-07 13:02 Påmindelse er sendt til modtager: Sebastian Gjerlufsen
2022-10-07 13:02 Påmindelse er sendt til modtager: Jimmy Jørgensen
2022-10-07 13:02 Påmindelse er sendt til modtager: Selma Kjestine Jasmund Mose
2022-10-07 13:02 Påmindelse er sendt til modtager: Benjamin Sarajlic
2022-10-07 13:17 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jimmy Jørgensen fra IP adresse 89.239.x.x
2022-10-07 13:18 Jimmy Alison Jørgensen has authenticated (Unique ID: 209a2f76-3453-4a90-a58b-aade04b980f3)
2022-10-07 13:18 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jimmy Jørgensen
2022-10-07 13:33 Dokumentet er underskrevet af Jimmy Jørgensen (IP: 89.239.x.x)

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Referat bestyrelsesmøde 260922.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2022-10-07 13:33 Alle dokumenter sendt til Jimmy Jørgensen er blevet underskrevet
2022-10-07 15:27 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Marianne Holmer fra IP adresse 91.118.x.x
2022-10-07 15:28 Marianne Holmer has authenticated (Unique ID: e27056f9-abcc-4eda-a993-833033d915e7)
2022-10-07 15:28 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Marianne Holmer
2022-10-07 15:28 Dokumentet er underskrevet af Marianne Holmer (IP: 91.118.x.x)
2022-10-07 15:28 Alle dokumenter sendt til Marianne Holmer er blevet underskrevet
2022-10-07 18:25 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sebastian Gjerlufsen fra IP adresse 89.150.x.x
2022-10-07 18:26 Michael Sebastian Gjerlufsen has authenticated (Unique ID: a679a1a1-f630-4ac0-87e9-1f06715b1502)
2022-10-07 18:26 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Sebastian Gjerlufsen
2022-10-07 18:26 Dokumentet er underskrevet af Sebastian Gjerlufsen (IP: 89.150.x.x)
2022-10-07 18:26 Alle dokumenter sendt til Sebastian Gjerlufsen er blevet underskrevet
2022-10-08 11:01 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Selma Kjestine Jasmund Mose fra IP adresse 

93.90.x.x
2022-10-08 11:01 Selma Kjestine Jasmund Mose has authenticated (Unique ID: b2855a35-59f2-48fc-8029-fc2bfefae23d)
2022-10-08 11:01 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Selma Kjestine Jasmund Mose
2022-10-08 11:04 Dokumentet er underskrevet af Selma Kjestine Jasmund Mose (IP: 93.90.x.x)
2022-10-08 11:04 Alle dokumenter sendt til Selma Kjestine Jasmund Mose er blevet underskrevet
2022-10-08 13:02 Påmindelse er sendt til modtager: Benjamin Sarajlic
2022-10-09 11:54 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Benjamin Sarajlic fra IP adresse 213.237.x.x
2022-10-09 12:28 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Benjamin Sarajlic fra IP adresse 213.237.x.x
2022-10-09 12:29 Benjamin Sarajlic (Ung under 18) has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-957097721448)
2022-10-09 12:29 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Benjamin Sarajlic
2022-10-09 12:29 Dokumentet er underskrevet af Benjamin Sarajlic (IP: 213.237.x.x)
2022-10-09 12:29 Alle dokumenter sendt til Benjamin Sarajlic er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Referat og dagsorden bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium  
mandag den 26. september 2022 kl. 14:45  


 
Dagsorden 


1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer 


 Benjamin Sarajlic er næstformand i elevrådet og dermed ny i skolens bestyrelse. Selma Kjestine 
Jasmund Mose har overtaget posten som elevrådsformand. Jesper Rugaard Mebus overtager 
posten som medarbejderrepræsentant efter Peter Dallmann. 


• Ingen bemærkninger. 


2. Godkendelse og underskrivelse af referat (bilag) 


 Referatet har været rundsendt til kommentering og er godkendt/underskrevet. 


• Ingen bemærkninger. 


3. Godkendelse af dagsorden 


• Ingen bemærkninger. 


4. Meddelelser 


 Formanden 


• Formanden orienterede om det seneste optag på SDU. Der er tale om et væsentligt reduceret 
optag ift. tidligere år, og optaget er lavere end hvad der var forventet. Formanden orienterede 
desuden om et politisk udspil om at reducere nogle kandidatuddannelsers varighed.   


 Rektor  


• Rektor orienterede om Styrelsens for Undervisning og kvalitets tilsyn med skolerne. Fremad-
rettet er det forventningen, at skolerne vil opleve mange tilsyn løbende. Der er endnu ikke 
udmeldt en afgørelse på tilsynet med negativ løfteevne, hvor skolen afleverede høringssvar i 
juni 2022. 


Desuden orienterede rektor om en række indsatser der har til formål at nedbringe elevernes 
alkoholindtag i forbindelse med fester, samt skolens arbejde med at øge omfanget af aktivite-
ter på skolen, hvor alkohol ikke indgår. Eleverne inddrages i arbejdet i den kommende tid. Ar-
bejdet er i tråd med myndigheder og Odense Kommunes indsatser for at reducere unges alko-
holindtag.   


Rektor orienterede om en række indsatser med fokus på elevernes trivsel. 







 


2 
 


 Andre  


• Vicerektor orienterede om nye retningslinjer for energibesparende foranstaltninger, som net-
op er udmeldt af regeringen, herunder hvad foranstaltningerne konkret betyder på skolen, og 
hvordan man forventer at realisere tiltagene. Skolens udgifter til forsyning er stigende, hvorfor 
tiltagene giver god mening for både skolen og af hensyn til solidariteten med resten af sam-
fundet.  


5. Akademiet for Talentfulde Unge 


 Formanden har bedt om en drøftelse i lyset af vigende tilslutning fra gymnasierne.  


• Akademiet for Talentfulde Unge (et ekstracurriculært 2-årigt diplomforløb for talentfulde 
gymnasieelever fra STX, HTX, HHX og IB i Region Syddanmark, der gerne vil lære mere i fælles-
skab med andre vidensentusiaster) oplever vigende tilslutning ift. den potentielle talentmas-
se/årgangsstørrelserne. Tendensen blev drøftet, herunder gymnasiernes generelle oplevelse af, 
at det er blevet svært at få de unge til at deltage i aktiviteter uden om den almindelige under-
visning. Potentielle årsager til faldet hos netop ATU blev desuden drøftet, med afsæt i konkre-
te erfaringer.  


6. Status på elevfordeling fra det kommende skoleår  


 Præsentation af handleplan som forberedelse til ny elevsammensætning, samt status i relation 
til kapacitetsfastsættelse.  


• Skolens elever får i forlængelse af den kommende elevfordeling en anden socioøkonomisk 
sammensætning, og skolen får en gruppe elever tildelt, som ikke har haft skolen som første-
prioritet. Skolen ønsker at alle skal føle sig velkommen og inkluderet. Derfor iværksættes to 
overordnede indsatser, nemlig samarbejde om klasserumskultur og aktiviteter, der understøt-
ter, at alle er med i fællesskaber. Handlingsplanen blev uddybet og drøftet på mødet. Bestyrel-
sen tog handlingsplanen til efterretning.  


I forlængelse af de nye elevfordelingsregler skulle UVM have meldt nye kapaciteter for opta-
gelse af elever ud til skolerne pr. 1. september. Kapaciteterne er endnu ikke meldt ud. Forskel-
lige kapacitetsscenarier og konsekvenserne heraf blev drøftet.  


7. Status på skolestrategi 2020-2025? 


 Kort opsummering på strategiens indsatsområder og fokuspunkter i dette skoleår. 


• Grundet tidsnød blev det aftalt, at bestyrelsen selv orienterer sig i præsentationsmaterialet. 


8. Økonomi (bilag) 


 Perioderegnskab pr. 31. juli 2022 med tilhørende opdateret estimat for 2022. 
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• Bestyrelsen tog perioderegnskab og estimat til efterretning. Forskellige økonomiske scenarier 
for de kommende år blev drøftet, herunder effekten af stigende renter, Finanslovsforslag for 
2023, og den økonomiske effekt af den elevfordelingsmodel. De forskellige scenarier er endnu 
forbundet med stor usikkerhed, men forskellige tiltag til imødegåelse heraf blev drøftet. Udvik-
lingen kan medføre, at skolens økonomiske resultater enkelte år vil blive væsentligt reduceret 
eller negative, hvis det skønnes hensigtsmæssigt ud fra en helhedsbetragtning - herunder af 
hensyn til at forebygge personaletilpasning, på tidspunkter, hvor det er usikkert, om det er nød-
vendigt. Drøftelserne fortsættes på næste bestyrelsesmøde. 


9. Eventuelt  


• Ingen bemærkninger. 


Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt 


     


Marianne Holmer 
Formand 


 Jimmy Jørgensen 
Næstformand 


 Finn Holm Ewald 


     


Birgitte Nørrelund  Helene Borch Grønlund  Sebastian Gjerlufsen 


     


Helene Hannibal  Jesper Rugaard Mebus  Selma Kjestine Jasmund 
Mose 


     


Benjamin Sarajlic     


     


Susan Mose 
Rektor 
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