
Referat af møde i skolebestyrelsen torsdag d. 1 oktober/20. 

Til stede:  Jeppe, Steffen, Anna, Manisha, Niklas, Niels og Yasser, Susanne og 

referenten. 

 

1. Efter en præsentationsrunde blev dagsorden godkendt. 

 

2. Referat fra mødet i juni blev godkendt og underskrevet. 

 

3. Kristian Madsen-Østerbye er fortsat sygemeldt og forventes at skulle 

gennemgå et længere genoptræningsforløb. Der er rettet henvendelse til 

Københavns Universitet, som er i færd med at finde en erstatning. Forventes 

udpeget inden næste møde i december. På decembermødet vil der være et 

punkt med valg af formand for skolebestyrelsen. 

 

Der blev orienteret om Covid-19 og de sundhedsfaglige anbefalinger, som ofte 

ændres. Ved smitte skal kun de nærmeste sendes hjem og ikke hele klassen. 

 

Anna havde udmøntet rektors resultatkontrakt med 95 pct. og gjorde rede for 

processen ved indgåelse af en ny. En kontrakt mellem formand og rektor. Der 

skal fortsat være fokus på sygefravær, gennemførsel, antal ansøgere og som et 

nyt element: styr på ledelsessituationen. 

          Rektor orienterede om politiske forhandlinger med udgangspunkt eux-uddan- 

          nelsen, kommende bestyrelsesmøder 3 december/20, 25 februar/21, skolen har  

          haft besøg af revisor, der er oprettet 12 nye klasser i 1.hf, 48 elever modtager  

          mentorstøtte. 

4. Niels motiverede oprettelse af nyt valgfag, religion på B-niveau. Der mangler 

et humanistisk orienteret valgfag. Efter debat om antal potentielle elever, 

økonomi, og konsekvenser for andre fag besluttede bestyrelsen at udbyde 

valgfaget religion på B-niveau. 

5. Alle studieture er aflyst pga. coronasituationen. Niels gav udtryk for, at 

eleverne var meget frustreret over situationen. Kunne der ikke findes en 

mulighed i foråret 21, forudsat det var sundhedsfagligt forsvarligt? Anna 

opfordrede til at vise fleksibilitet og vilje til at forsøge at imødekomme 



elevernes ønske. Rektor var positiv. Danmark er jo også et dejligt land at rejse 

i. 

6. Regnskabsmateriale viste, at der var ca. 1 mio.kr, som bestyrelsen kunne 

disponere. 

      

7. Manisha gennemgik tal materiale fra Apv, en, som viste sammenligninger over 

3 måleperioder. Målingen fra 2019 var fulgt op af samtaler med lærere. Steffen 

spurgte om hvor mange, og det oplystes, at tallet var 18. Efter drøftelse af 

talmaterialet omdeltes to breve, som lærerne havde sendt til bestyrelsen. Det 

første/26/2-20 handlede om utilfredshed med rektors afskedigelse af to 

mellemledere, og et ønske om at styrke den pædagogiske udvikling ved opslå 2 

pædagogiske lederstillinger. Det andet brev adresserede den aktuelle situation, 

hvor de to pædagogiske ledere, der var ansat d. 1 juni/20, begge var stoppet. 

 

Niels/formand for elevrådet og Yassir argumenterede for, at der blev taget et 

fælles udgangspunkt i en elevtrivselsundersøgelse, som medarbejdere og 

ledelse kunne mødes omkring. Man måtte sluge kameler på begge sider. 

 

Rektor meddelte, at de to mellemledere ikke var blevet afskediget. De var ansat 

i henhold til en overenskomst fra 90´erne. De kunne opsiges med et varsel 

senest 31 marts med fratræden 31/7. De er begge lærere på skolen og har 300 

timer i bunden af deres arbejdsbeskrivelse, hvor de er til rådighed for ledelsen. 

 

Anna konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte lærernes ønske om en uvildig 

undersøgelse af samarbejdet. Anna har initiativet vedrørende valg af 

analysefirma, og Susanne er den lokale tovholder.  

Den daglige ledelse v. rektor har stadigvæk ledelsesretten (som loven 

foreskriver), hvilket først Steffen og siden hele bestyrelsen bekræftede. Således 

kan ansættelsen af en mellemleder foregå parallelt med genoprettelsen af 

samarbejdet mellem lærere og ledelse. 

 

8. Lærerne v. Niklas fremlagde interessante forslag til brug af midler til 

udvikling. Eleverne glædede sig over det fælles fodslag mellem elever og 

ledelse. Bestyrelsen opfordrede til iværksættelse af en samarbejdsproces 

mellem lærere, elever og ledelse omkring prioritering af ønskerne. 

 



9. Rektor orienterede om samarbejdet med EVA. Jeppe spurgte mere konkret til 

hvad det indebar. De handler om et aktionslæringsprojekt, hvor skolens lærere 

skal blive bedre rustet til at undervise de helt unge elever, som kommer direkte 

fra folkeskolens 9. eller 10.klasse. 

 

10.  Ingen bemærkninger under eventuelt. 

                      

 


