
Johannesskolens bestyrelse 

Side 1   

 

 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmødet den 10. marts 2020 
  

 

Der var indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. marts 2020 med følgende 
punkt på dagsordenen: 
 
Beslutning om JohannesGymnasiets fremtid pga. det primære søgetal ved fristens 
udløb, som var: 
11 STX-ansøgere og 9 HF-ansøgere heraf 4 dubletter. 
 
Rektor fremlagde budgetter med følgende elevforudsætninger: 
 

1) 28 1.g-elever, 26 2.g-elever og 71 3.g-elever. 
 

2) 44 1.g-elever, 26, 2.g-elever og 71 3.g-elever. 
 

3) Et budget uden gymnasiet, men med en udvidelse grundskolen med et ekstra 
spor i 4. klasse, således at mellemtrinnet i løbet af de næste tre år bliver tre-
spors. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at udskolingen er fem-spors. De 
økonomiske konsekvenser/resultater af de tre scenarier vedhæftes referatet. 
Alle tre modeller giver skolen et økonomisk underskud. Den sidste model dog 
det mindste.  
Det koster ca. 3. mill at lukke gymnasiet, som lønudgift til gymnasielærerne i 
fratrædelsesperioden. 
 

Model 1 og 2 forudsætter ydermere, at gymnasiet i løbet af den kommende 
elevfordeling modtager henholdsvis 17 og 33 elever, hvilket ikke er sandsynligt, idet 
der er en meget stor elevkapacitet på de omkringliggende gymnasier, og mange 
ansøgere vil af den grund få opfyldt deres 1. prioritet.  
Det var endvidere rektors vurdering, at det ville være vanskeligt at fastholde både 
elever og lærere i et så skrøbeligt fremtidsscenarie, som model 1 og 2 er. 
 
Rektor begrundede udvidelsen med en 4. klasse med, at det kunne ske forholdsvis 
uproblematisk, og at det ikke med meget kort forberedelsestid greb ind i skolens 
eksisterende struktur. Det vil derimod være tilfældet i indskolingen, hvor en af 
styrkerne er det sammenhængende forløb i bygningen, som er en væsentlig årsag til 
det gode brand vores indskoling har. 
Rektor gav endvidere udtryk for det naturlige og vigtige i, at involvere grundskolens 
ledelse i en beslutning af så væsentlig en karakter. 
 
Bestyrelsesformanden ønskede af hensyn til skolens økonomi, at skolen optog en ny 
0-klasse. Skolen har meget lange ventelister til dette klassetrin, og det var derfor 
bestyrelsens vurderingen, at dette kunne ske forholdsvist uproblematisk. 
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Formanden spurgte herefter hvert enkelt medlem om dets indstilling til dels 
afviklingen af gymnasiet, dels udvidelse af grundskolens klasser med kun en ekstra 4. 
klasse, eller en udvidelse med både en 0. klasse og en 4. klasse. 
 
Gymnasiet: alle på nær Andreas støttede beslutningen for nedlæggelsen af 
gymnasiet. Andreas ønske at forholde sig neutralt. 
 
Oprettelsen af både en ekstra 0. og en ekstra 4. klasse: Pia, Kristian, Trine, Miriam, 
Birthe og Simone støttede dette. Charlotte støttede ligeledes dette med en kraftig 
opfordring til inddragelse af lærerne. 
 
Oprettelsen En 4. klasse: Jacob og Andreas støttede dette. 
Ole ønske at forholde sig neutralt pga. sit gymnasiemandat. 
 
Bestyrelsen rundede beslutningen af med en kraftig opfordring til ledelse og lærere 
om at nå en forståelse for og tilfredshed med beslutningen gennem et 
udvalgsarbejde, som undersøgte og besluttede den bedste mulige måde at 
implementere beslutningen på skolen på. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tilstede: 
Formand Pia Kristine Voldmester  (PHV) 
Næstformand Miriam Friis-Hasché  (MFH) 
Birthe Schiøler    (BS) 
Charlotte Tang    (CTA) 
Simone Hove   (SH) 
Trine Stougaard   (TS) 
Kristian Hartmann   (HK) 
Ole Ødegaard Christiansen  (OC) 
Andreas Lemark    (AL) 
Jacob Michaelsen   (JA) 
   
Rektor Bente Aaby Christensen / dirigent (BC) 
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Underskrifter tilstedeværende: 

 
 
 

Pia Kristine Voldmester  Miriam Friis-Hasché Birthe Schiøler 

Charlotte Tang Simone Hove Ole Ødegaard Christiansen 

Trine Stougaard Kristian Hartmann Jacob Michaelsen 

Andreas Lemark   
     
 
 
 
 
Dirigent / rektor Bente Aaby Christensen / den 10. marts 2020  
 


