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Bestyrelsesmøde den 22. april 2020  

Mødet var virtuelt. 
 
Referat: 
  

1. Gennemgang og godkendelse af skolens årsregnskab for 2019  
 
Forud for mødet var udsendt udkast til årsregnskab og revisionsprotokollat.  
Revisor Jan Stender gennemgik årsregnskabet og protokollat ”side-for-side” og 
konkluderede, at årets resultat på 4. 076. 000 kr. er et godt resultat/ et flot 
regnskab og et udtryk for, at skolen har en sund og stabil drift. Revisionen har 
ikke givet anledning til forbehold, og revisorerklæringen var derfor blank.  
Efter enkelte spørgsmål blev årsregnskabet godkendt. 
 
Ledelsesberetningen er efterfølgende blevet godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. februar og den 10. marts. 
Begge udsendt per mail den 20. marts 2020. Begge referater blev godkendt. 

 
3. Orientering fra rektor 

 Afvikling af gymnasiet 
Rektor orienterede om, at processen vedr. afskedigelsen af 
gymnasielærerne var afsluttet, og at hovedparten af gymnasiets elever i 
1. og 2.g var kommet videre til gymnasier, som eleverne havde ønsket 
som 1. prioritet. Enkelte elever havde ikke ønsket at tage imod det 
tilbud, de havde fået fra UVM. UVM samarbejder fortsat med de 
pågældende elever og deres forældre om at finde en løsning. 
Rektor orienterede bestyrelsen om, at gymnasielærerne savnede en 
henvendelse fra bestyrelsen i forbindelse med lukningen af gymnasiet. 
Rektor opfordrede bestyrelsen til at sende en skrivelse til 
gymnasielærerne med tak for deres mangeårige indsats, de bedste 
ønsker for fremtiden og det beklagelige i beslutningen om at lukke 
gymnasiet, som desværre på grund af de faldende elevtal var nødvendig. 
CT tilbød at udarbejde et udkast til en sådan skrivelse. 

 Delvis genåbning af skolen 
Johannesskolen åbnede for elever i 0.-5.klasse og for elever i 3.g den 15. 
april, hvilket var resultatet af en meget stor indsats fra skolens ledelse 
og det tekniske personale – rengøring og pedel - i påskedagene, og 
baserede sig på en opmåling af skolens fysiske rammer i forhold til de 
sundhedsfaglige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om stor afstand 
mellem elever og lærere, håndvask og rengøring i løbet af skoledagen og 
en positiv vurdering af adgangsforholdene til skolen. Stort set alle 
skolens lokaler kan tilgås udefra via brandaltaner og branddøre og der 
var derfor ikke fare for ”propdannelse” i forbindelse med skoledagens 
begyndelse. For rektor var beslutningen om denne tidlige genåbning 
baseret på en sundhedsfaglig vurdering og et ønske om, at skolen 
fremstod handlekraftig i en situation, hvor gymnasiet blev afviklet. 
En gruppe lærere i grundskolen havde udtrykt stor utilfredshed med, at 
de ikke var blevet inddraget i processen, men måtte hurtigt anerkende 
at ledelsen havde tilrettelagt en velordnet og sikker åbning både for 
elever og medarbejdere. JA var enig i denne beskrivelse. 
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 Status på elevtal i grundskolens nye klasser (to 0. klasser, en 4. klasse, en 
6. klasse, tre 7. klasser og en 8. klasse). 
Vi har følgende elevtal i de nye klasser: 
0. klasse: 52 elever, 4. klasse: 18 elever, 6. klasse: 26 elever - 8 på 
venteliste, 7. klasse: 77 elever og 25 elever i 8. klasse. 
Alt i alt et flot og tilfredsstillende resultat. 

 
4. Orientering fra formanden 

Intet til referat 
 

5. Til - og afgang 
Intet til referat. 
 

6. Evt. 
KH spurgte til fjernundervisningen i 6. - 9. klasse. BC svarede, at det gik fint. 
TS spurgte om retningslinjer for afgivelse af standpunktskarakter i lyset af den 
lange periode med fjernundervisning. BC refererede til vejledningen fra UVM, 
hvoraf det fremgår, at den afsluttende standpunktskarakter udtrykker i 
hvilken grad eleven lever op til de faglige mål i det enkelte fag, vurderet i 
forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren afgives. I denne særlige 
situation er det dog vigtigt at være opmærksom på, at eleverne i en længere 
periode har modtaget nødundervisning. Den enkelte lærer vil derfor i sin 
karaktergivning skulle tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis 
i samme grad giver læreren mulighed for at bedømme den enkelte elevs 
faglige niveau, ikke mindst i den mundtlige del af faget. I den forbindelse vil 
det være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den 
almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft.  
BS ønskede, at bestyrelsen blev involveret i en særlig afslutning for 
gymnasielærerne, hvis dette blev en mulighed. 
 

 
 

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) 
Klaus Jensen / regnskabschef  (KJ) 
 
Ingen fraværende. 
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Underskrifter tilstedeværende: 

 
 

Pia Kirstine 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 22. april 2020  
 

 


