
Referat af bestyrelsesmøde den 4. februar 2021 

Mødet blev afholdt virtuelt 

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Karsten Godiksen, Helena Koch, Rasmus Rovelt 

Andreasen, Bente Brandstrup, Martin Storm van den Brekel og Brian Kristiansen 

 

Til stede fra skolen: Søren Flensborg, Thomas Kjær Nielsen, Mette Kaas og Grethe Hvenekær 

 

1. Budget 

Grethe Hvenekær startede med kort at redegøre regnskab for 2020. Regnskabet viser, at der bliver et 

underskud i 2020. Der er i øjeblikket revision på, og regnskabet vil blive gennemgået med revisor på næste 

bestyrelsesmøde. 

Der var ønske om, at der på næste møde laves sammenligninger med regnskabet for 2018 og 2019. 

Thomas Kjær Nielsen gennemgik det reviderede budget for 2021 og 2022.  

Der er budgetteret med ca. 330/333 elever, heraf 32 i AUT. Såvel lønninger som vedligehold af bygninger er 

fremskrevet med 2%. 

Det kan konstateres, at tilskuddet til SPS-elever er faldet.  

Udgift til undervisningsmaterialer. Vi skal være mere nysgerrige på, hvad pengene bruges på, og det skal 

synliggøres for personalet. 

Der blev stillet spørgsmål til, at der i budgettet sammenlignet med tidligere er et fald i elever og dermed i 

indtægter, men at der samtidig er sket en stigning i lønninger. Der arbejdes videre på at skabe klarhed. Vi 

har mange timer, hvor der er 2 lærer i klasserne. Der var fremsendt en oversigt forud for mødet. 

 

2. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen 

Thomas Kjær Nielsen og Søren Flensborg redegjorde kort for status i forhold til corona. Det gør fint, og vi 

har kunne drage fordel af erfaringerne fra sidste forår. Der er kommet meget ros fra forældre. Der har dog 

været lidt undren over, at der ikke har været online-undervisning for indskolingen. 

Der er pt. 2 elever, der undervises på skolen. Herudover får AUT fortsat undervisning på skolen. 

 

3. Eventuelle meddelelser fra TR 

Mette Kaas redegjorde kort for, at lærerne har været glade for, at vi har prøvet fjernundervisningen før. 

Det går godt, men de savner naturligvis lærerværelset.  

Lærerne oplever lidt bekymring i forhold til enkelte elevers trivsel, men der er en god dialog. I udskolingen 

gennemføres der trivselssamtaler med eleverne. 

 

 



4. Status på optag i 7. klasse 

Søren Flensborg redegjorde for, at der i år er en stor skævvridning i kønsfordelingen på ventelisten. Der er 

således ikke så mange piger opskrevet. Der har været skrevet ud til alle pigerne, og vi er nu klar til at skrive 

ud til drengene. 

Anbefalingen er, at vi alene danner 2 klasser, dvs. tager 1 klasse ekstra ind, henset til at få en mere 

homogen fordeling af drenge og piger. 

Bestyrelsen besluttede at følge anbefalingen. 

Det blev drøftet, at vi skal have lavet en strategi for, hvordan vi rekrutterer 7. klasser fremover. Der var 

forslag fremme om at forsøge en camp-model, målrettet annoncering m.v. 

 

5. Status på strategiproces – overlevering ny skoleleder 

Rasmus Rovelt Andreasen orienterede om, at han, Søren, Thomas og Christina havde holdt et møde, hvor 

Thomas fik en overlevering på strategiprocessen, det vil sige, at han havde fået uddybet boblerne i 

visionen, vores swat-analyser og generelt forløbet af processen indtil nu. 

Thomas og Søren er blevet bedt om at kigge på, hvad næste skridt vil være.  

Thomas bad bestyrelsen overveje, hvorvidt der fortsat skal arbejdes ud fra, at konsulenten medvirker i 

processen med inddragelsen af personalet, idet Thomas var af den opfattelse, at konsulenten ikke 

nødvendigvis er den rigtige i forhold til personalet. 

 

6. Status på 25 års jubilæum 

Søren Flensborg orienterede om, at de har valgt at annullere de arrangementer, som lærerne havde 

arbejdet med til foråret. Der er nedsat et udvalg til at stå for at lave et arrangement efter sommerferien.  

Thomas og Søren føler op i forhold til Morten Reil, der tidligere har været anmodet om at lave en ”avis” 

med historier fra skolens start og til nu med forskellige interviews. 

 

7. Status elevråd 

Sædvanligvis har vi indbudt elevrådet til at deltage i vores bestyrelsesmøde i januar/februar. 

Grundet corona, hvor elevrådet ikke rigtig har haft mulighed for at mødes og være aktivt, var elevrådet ikke 

inviteret ind.  

 

8. Eventuelt 

Der var spørgsmål om generalforsamling. Der var enighed om, at vi afventer et udspil fra 

Privatskoleforeningen i forhold til mulighederne for at afholde generalforsamling.  



Martin Storm van den Brekel meddelte, at han har truffet en beslutning om at træde ud af bestyrelsen på 

generalforsamlingen. Der var forståelse for beslutningen, selvom vi har været meget glade for Martins altid 

konstruktive arbejde i bestyrelsen. Tak Martin. 

Helena oplyste, at hun har kendskab til en mulig kandidat til bestyrelsen.  

 

Som referent 

Christina Lyngbakke Larsen 

 


