
 

 

Bestyrelsesmøde 8. december 2022 

Deltagere: 

JV, PD, LH, GC, Christina, Brian, Helena, Mette, Tue, Hanne 

Afbud fra: 

Henrik 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra de seneste to møder 
2. Budget ved Per og Jesper – se bilag med 4. Scenarier 

○ Gennemgang og drøftelse af forudsætninger i de fire fremlagte budgetter, hvor især 
den forventede nye 10. klasse er afgørende for hvilket budgetscenarie, der skal i 
spil. 

○ Bestyrelsen tilslutter sig for budgetscenarie 2, der opererer med 16 elever i 
kommende 10. Klasse samt fastholdelse af aktuelt elevtal de andre klasser og 
fastholdelse af prisstigning på 2% i egenbetaling. 

3. Status på visionsarbejdet/opsamling efter bestyrelsesmødet 2. november 2022 ved Jesper 
○ Tue og Jesper fremlagde et ønske om at lave et forprojekt med en arkitekt. Det skal 

munde ud i et udbudsmateriale. 
○ Bestyrelsen besluttede at inddrage en bygningsingeniør til gennemgang af 

bygninger, før arkitekten inddrages. 
○ Forslag om at visionsprocessen skal forholde til at genopfinde hovedbygningen som 

“Hovedbygning”. 
○ Bestyrelsen finder det vigtigt at inddrage eleverne gennem vores to elevråd og ved 

evt. at lave en arkitekt-blokuge. 
○ Bestyrelsen vedtager at afsætte 120.000 kr. til et forprojekt. 
○ Bestyrelsen vedtager at gå med Hedvig som arkitekt til forprojekt. Tue og Jesper 

fortsætter arbejdet sammen med to pædagogisk ansatte. 
4. Evaluering af resultatlønsaftaler for Jesper  

○ Bestyrelsen godkender vilkårene for udbetaling af resultatlønsaftalen. 
○ Der drøftes en ny aftale i løbet af januar 2023. 

5. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen 
○ Der er god tilslutning til vores 10. klasse. 
○ Cykler flyttes, som et forsøg, til ydersiden af hegnet. 
○ Vi får hjælp med SO-ME-strategi fra en forælder. 
○ Orientering om overenskomst for pædagogerne 

6. Eventuelle meddelelser fra TR 
○ Der er foretaget en APV 

■ Generelt et tilfredsstillende resultat, som er meget bedre end sidst. 
■ Der er to området med rødt resultat, hvilket ikke kommer bag på os.  

1. Den følelsesmæssige belastning er større end landsgennemsnittet. 
2. Jobtilfredshed lavere end landsgennemsnittet. Det må forventes, at 

det hænger sammen med den følelsesmæssige belastning. 
○ Vi skal i gang med planlægning af næste skoleår 

■ Det skal være mere transparens og lærerne skal involveres mere. 
7. Eventuelt  


