
 
Haderslev, den 10. oktober 2019 

 
Referat af bestyrelsesmøde 

 
Onsdag den 9. oktober 2019 
 
Afbud: Charlotte 
 
Dagsorden/referat: 
 

1. Velkomst ved formanden 
Velkomst ved formand Gynther. 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 
 

3. Nyt fra skolen 
a. Elever, medarbejdere, nyt fra lærerrådet 

Elevstatus: Der er pt. 592 elever indskrevet på skolen og 137 elever i SFO-en. 
Der optages efter efterårsferien ikke flere elever til 9. og 10.kl., da skolen ønsker at 
skabe arbejdsro for elever og lærere i afgangsklasserne. 
Medarbejdere: Joline Pedersen er startet pr. 1.10. med delt ansættelse i skolens SFO 
og delt ansættelse som støttelærer på skolens 2. og 7. årgang. 

 
b. Skolens faciliteter, herunder tilbygning til tennishal 

Ombygningen af tennishallens omklædningsfaciliteter er forsinket i mindre omfang 
og forventes at stå færdig i uge 44 eller 45. 
 

c. Undervisning 
Der er siden sidst afholdt en vellykket realuge/jubilæumsuge i uge 39. 
 

d. Andet 
Der er afholdt fyraftensmøde den 3.10. for skolens personale  
med temaet sundhed/mad-kost og fire forskellige temaer “Skolens 
madkultur/madpolitik” - Skolens ansatte som professionelle sundhedsbevidste 
rollemodeller” - “Skoleboden - madordning” - “Overbygningselevernes usunde 
pausebesøg på MacDonald og Rema”. 
Gode drøftelser i grupper med mange gode forslag til nye tiltag og indsatser 
omkring de fire valgte emner - som fx etablering af madordning med ekstern 
leverandør - nytænkning af skoleboden både i forhold til sortiment og praksis - 
afholdelse af realuge med fokus på sundhed, mad og måltider - skabe bedre 
rammer for måltiderne både i forhold til det tidsmæssige aspekt samt rammerne for 
måltiderne på skolen - m.m. 
 
 



 
 
Fyraftensmøde og pædagogisk dag afholdes for skolens personale henholdsvis den 
28.10. og den 15.11. omkring skolens faglige profil og timefordeling - herunder 
indførelsen af de nye obligatoriske valgfag i 7. og 8.kl. 

 
4. Økonomi  

a. Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2019 
Budgetopfølgning pr. 1.oktober 2019 endnu ikke helt klar - fremsendes til 
bestyrelsen efterfølgende. 
 

b. Fremlæggelse af budgetramme 2020 
Orientering om tidsplan for arbejdet med budgettet for 2020. 
Gennemgang af budgetudkastet for 2020 - der er på anbefaling fra Danmarks 
Private Skoler lavet to budgetudkast for 2020 - ét budgetudkast med en 
koblingsprocent med de nuværende 76% og ét budgetudkast med en 
koblingsprocent på 73% - og hvis det bliver budgetudkastet med en koblingsprocent 
på 73 % eller måske lavere, vil det betyde, at der skal findes væsentlige 
indtægter/besparelser på budgettet for 2020 og fremover. 
I den forbindelse har skolens ledelse udarbejdet en række forslag til mulige 
“budgetregulerings-håndtag” - og disse blev gennemgået og drøftet af bestyrelsen. 
Bestyrelsen tager forslagene til budgetregulering til efterretning og opfordrer 
skolens ledelse til at gruppere de forskellige “budgetregulerings-håndtag” i 
strategiske valg og valg efter “salami-metoden” samt præsentere personalet for 
“budgetregulerings-håndtagene” og tage en drøftelse af mulighederne og komme 
retur til bestyrelsen med en række anbefalinger af mulige håndtag, der kan skrues 
på. Bestyrelsen efterlyser også en nærmere beskrivelse af de økonomiske 
konsekvenser ved de forskellige valg og fravalg.  
 

5. Jubilæum 
a. evaluering 

En på alle måder rigtig vellykket fejring af jubilæet - både i forhold til ugens mange 
gode aktiviteter og ikke mindst i forhold til åbent hus arrangementet om torsdagen, 
som var en rigtig vellykket og velbesøgt begivenhed og en god markering af skolens 
75 års fødselsdag.  
 

6. Evt. 
Næste bestyrelsesmøde den 29.11. bliver et kombineret bestyrelsesmøde og efterfølgende 
julefrokost for bestyrelsen. 
Skolens ledelse vælger sted. 

 
 
Referent: Johnny Erichsen 
 
 
 


