
Haderslev, den 18. januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 17. januar 2019

Afbud: Charlotte, Britt, Erik, Carina 

Dagsorden/referat:

1.Velkomst ved formanden
Velkomst ved formand Gynther.

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

3. Nyt fra skolen

Elever, medarbejdere, nyt fra lærerrådet

Skolens elevtal er pt. på 589 elever og med 129 elever i skolens SFO. Enkelte ledige pladser 
i 8. og 10.kl. – alle øvrige klasser er fyldt op eller fyldes op med nye elever i nærmeste tid.
Til 10.kl. næste skoleår er der pt. 45 tilmeldte elever. Simon har for tiden samtaler med alle 
nye potentielle elever til 10.kl., og der afholdes informationsmøde om ny 10.kl. den 29.1.

2 af skolens lærere er fortsat delvis sygemeldte, men er godt på vej tilbage.
Signe Hansen starter barselsorlov fra og med mandag den 21.1. – og Janne Eilersen 
overtager Signes klasser, fag og opgaver.

Skolens faciliteter, herunder renovering af tennishal og 10. kl.-huset
Skolens serviceleder har iværksat et legepladstilsyn, der skal sikre, at skolens legeredskaber 
overholder gældende lovgivning.

Skolen har afholdt møde med tennisklubben og bla. drøftet etableringen af nyt gulv i 
tennishallen. Både skolen og tennisklubben finder det bedst, at der vælges en løsning med 
garantiordning på gulvet – dog meddeler tennisklubben, at de ikke selv har mulighed for at 
bidrage økonomisk til etableringen af det nye gulv – heller ikke gennem en evt. forhøjet 
husleje.
Projektet med etablering af nyt gulv i tennishallen udskydes indtil videre frem til 2020-21, 
da skolen prioriterer andre byggeprojekter indtil da.

Planerne omkring ombygningen af 10. kl.-huset er sat lidt i bero, da de udarbejdede 
arkitekttegninger er lavet/beregnet ud fra en forkert bebyggelsesprocent – der mangler 
således 5%, som arkitektfirmaet har tillagt deres tegning, om end dette ikke er godkendt 
ifølge lokalplanen.



Skolen er i dialog med arkitektfirmaet om fejlen og om rentegning af nyt forslag til 
ombygning – et forslag der skal fremsendes til teknisk forvaltning og efterfølgende skal 
sendes i nabohøring, da skolen bliver nødt til at søge dispensation til det ønskede byggeri. 

Skolens ledelse har afholdt møde med borgmester H.P. Geil vedr. skolens faciliteter og 
muligheder for udvidelse. 

Undervisning
I december har der været afviklet den årlige Luciadag, den traditionelle volleyballturnering 
samt juleafslutning i Domkirken.
Skolens elever i 9. og 10.kl. afvikler pt. de årlige terminsprøver.

Andet
Følgende projekter er i støbeskeen:

Pædagogisk døgn - kommunikationsstrategi
Skolens samlede evaluering
Trivsels- og antimobnings-strategi

4. Økonomi

Budgetopfølgning pr. 31.12.2018
Budgetopfølgning pr. 31.12.18 (endnu enkelte hængepartier) viser et forventet overskud på 
ca. 930.000 kr. mod forventet/budgetteret resultat på 1.246.000 kr. 

Budget for 2019 er nu endelig godkendt efter en runde med interne besparelser.

Simon påpeger, at det fremover bliver nødvendigt at skabe en bedre balance mellem 
indtægter og udgifter og har i den forbindelse en række forslag til forskellige “håndtag”, 
der kan skrues på - bla. en forhøjelse af depositum ved indmeldelse fra 300 til 500 kr. samt 
ændring af opkrævning af skolepenge ved udmeldelse. 
Bestyrelsen drøftede den økonomiske situation og nødvendigheden af og mulighederne for at 
”skrue på forskellige håndtag”.  
På næste bestyrelsesmøde fremlægger skolens ledelse et katalog af forskellige “håndtag”, 
der kan skrues på i forhold til at skabe bedre balance mellem indtægtsgrundlaget og 
udgiftssiden.

Opfølgning fra møde med Nykredit, den 9.1.2019
Simon refererede fra mødet med Nykredit vedr. skolens lån. Bestyrelsen skal snart tage 
stilling til, om lånene skal omlægges til fastforrentede lån eller fortsætte som variable lån.
Gynther og Simon tager på bestyrelsens vegne stilling til omlægningen af lån til fast 
forrentet lån.



5. Jubilæum 2019 
Det nedsatte jubilæumsudvalg har afholdt møde i slutningen af december og kommer med 
flg. udspil til afviklingen af jubilæet:
Jubilæet fejres i uge 39 (den 23.-27.9.19)
Ugens indhold centreres om skolen gennem 75 år – og ugen bliver en kunst og kulturuge 
med diverse kreative indslag – herunder de allerede ansøgte og aftalte kunstprojekter.
Om torsdagen i uge 39 den 26.9. afholdes der fernisering på skolen af de forskellige 
kunstprojekter og med diverse forskellige indslag af musisk-kreativ art. Til ferniseringen 
inviteres forældre, tidligere ansatte, tidligere elever, samarbejdspartnere samt pressen. Der 
arbejdes ligeledes på at invitere prominente gæster til ferniseringen.
Skolens 75 års fødselsdag den 26.9. fejres med kæmpe fødselsdagslagkage/-kagemand for 
alle gæster.
Bestyrelsen drøftede de fine forslag til indhold og afvikling og supplerede med diverse idéer 
og muligheder.
Der arbejdes videre med jubilæet på et fyraftensmøde på skolen for hele personalet den 
28.1.

Simon har afholdt møde med Lennart Madsen vedr. jubilæumsskriftet og aftalt, at 
jubilæumsskriftet bliver tredelt med fokus på både fortid – nutid og fremtid.

6. Status som Profilskole 
Drøftelse af om skolen fortsat skal være profilskole for specialundervisning.
Bestyrelsen enige med skolens ledelse og undervisningspersonale om, at skolen af-
certificeres som profilskole - ledelsen indleder af-certificeringsprocessen og kommunikerer 
det ud til personalet samt får det slettet på skolens hjemmeside. 

7. Udkast til tilrettede vedtægter
Bestyrelsen godkender udkastet til den reviderede vedtægt.

8. Eventuelt 
Muligheden for momskompensation til frie grundskoler drøftet – ledelsen arbejder videre 
med mulighederne og afklarer, hvad andre frie grundskoler gør.

Referent: Johnny Erichsen


