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Johannesskolens bestyrelse 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2019 

 

 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. september 2019 
Referatet blev godkendt. 

 
Præsentation og drøftelse af gymnasiets strategi- og handleplan ved vicerektor 
Marianne Gram og pædagogisk leder Julie Hjordt Jensen. 
Julie Hjordt Jensen gennemgik gymnasiets strategi- og handleplan. 
Bestyrelsesmedlemmerne stille spørgsmål undervejs. Det blev besluttet, at 
gymnasiet arbejder videre med strategien.  
 
Der var følgende kommentarer/bemærkninger til fremlæggelsen og strategi- og 
handleplanen: 

 
- Skolen skal i sit rekrutterings- og informationsarbejde vedr. det 5-årige 

gymnasieforløb være loyal over for vores eksisterende udskolingsforløb, og 
dette skal derfor beskrives som et særfagligt forløb med vægt på 
kontinuitet. Det førstkommende 5-årige gymnasieforløb er et 
udviklingsforløb, som skal evalueres efter 2 gennemløb bl.a. med henblik 
på at udvikle tilsvarende koncepter til hele årgangen/udskolingen.  
 

- Bestyrelsen ønskede, at det 2-årige HF-forløb, som er målrettet de 
mellemlange videregående uddannelser, gerne skal appellere til elever, 
der også vil søge lange videregående uddannelse. Overbygningen til den 2-
årige HF, også kaldet SOF, skal derfor medtænkes i promoveringen, så HF 
på JohannesGymnasiet passer til resten af skolen profil.  
 

- Strategien indeholdt et forslag om en nedsættelse af skolepengene for 
gymnasiet for at gøre dette mere konkurrencedygtigt. Skolepengene på 
JohannesGymnasiet er højt i forhold til andre private gymnasier. 
Drøftelse af dette fortsætter i forbindelse med udarbejdelse af budget for 
det kommende finansår. 

 
 

Konstituering af skolens bestyrelse med formand og næstformand (jf. skolens 
vedtægter §8, stk 1) 
Pia Kirstine Voldmester (PKV) blev valgt som formand. Miriam Friis-Hasché 
(MFH) blev valgt som næstformand. Valgperioden er på et år, og valget er 
gældende fra den 4. november 2019 – 4. november 2020. PKV og MFH var 
ligeledes henholdsvis formand og næstformand i den foregående valgperiode 
fra den 4. november 2018 – 4. november 2019. 
 
Orientering fra rektor 
Rektor orienterede om studieturen til Lund, som havde været en stor succes 
både fagligt og socialt. 97 medarbejdere deltog i turen, hvilket svarer til en 
deltagelsesprocent på næsten 100. 
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Orientering fra formanden 
Intet til referat 

 
Skolens økonomi 
 
Budgetrevision pba. elevtallet i gymnasiet 
 
KL gennemgik den udsendte budgetrevision, som gav anledning til spørgsmål 
vedr. kantinedriften, som var kr. 200.000 lavere end budgetteret. Skolen 
fremlægger en analyse af kantinedriften på næste bestyrelsesmøde. 
 
Status på låneomlægningen 
 
Bestyrelsen besluttede at lægge lånet om uden kurssikring.  

 
Evaluering af forældrerepræsentantskabsmødet den 22. oktober 2019 
I forbindelse med dette punkt deltog afdelingsinspektør Palle Olsen, vicerektor 
Marianne Gram og pædagogisk leder Julie Hjordt Jensen. 
På baggrund af drøftelsen på bestyrelsesmødet besluttede bestyrelsen, at PKV 
og MFH udarbejder en skrivelse til forældrerepræsentanterne, hvori bestyrelsen 
præciserer rammerne for samarbejdet i forældrerepræsentantskabet og giver 
eksempler på temaer, spørgsmål o. lign., som kan drøftes på møderne. 
 
Det netop afholdte F-R-møde tydede på at der var behov for denne 
forventningsafklaring og præcisering. 

 
Evaluering af kurset vedr. arbejdet i bestyrelsen 
Der var stor tilfredshed med kursets indhold og afvikling. Bestyrelsen 
konkluderede at den var god til noget og mindre god til andet. Bl.a. er det 
vigtigt, at bestyrelsens formand og rektor har et tæt og kontinuerligt 
samarbejde. Det blev derfor besluttet af MFH i en periode var fungerende 
formand og i den egenskab holdt møder med rektor fx i forbindelse med 
planlægningen af bestyrelsesmøderne. PKV har ekstraordinært travlt i de 
kommende 5-6 måneder. 

 
Til - og afgang 
Marianne Gram, som har været vicerektor på skolen siden 1999 har valgt at gå 
på pension per 1. december. Skolen afholder afskedsreception den 29. 
november kl. 14.15 i skolens kantine. 
 
Evt. 
Intet til referat. 
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Tilstede: 
Formand Pia Kristine Voldmester  (PHV) 
Næstformand Miriam Friis-Hasché  (MFH) 
Charlotte Tang    (CTA) 
Simone Hove   (SH) 
Trine Stougaard   (TS) 
Ole Ødegaard Christiansen  (OC) 
Andreas Lemark    (AL) 
Jacob Michaelsen   (JA) 
   
Rektor Bente Aaby Christensen / dirigent (BC) 
Klaus Jensen    (KJ) 
 
Fraværende: 
Birthe Schiøler    (BS) 
Kristian Hartmann   (HK) 
 
 
Underskrifter tilstedeværende: 

 
 

Pia Kirstine Voldmester Miriam Friis-Hasché Charlotte Tang 

Simone Hove Ole Ødegaard Christiansen Trine Stougaard 

Jacob Michaelsen Andreas Lemark  

   
     

Underskrifter fraværende: 

Birthe Schiøler Kristian Hartmann  
 
 
Dirigent / rektor Bente Aaby Christensen / den 8. november 2019  


