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Referat af bestyrelsesmøde den 2. juni 2020 
Afviklet på Skype 

 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. april 2020 
Referatet blev godkendt. 

 
2. Orientering fra rektor 

 Afvikling af gymnasiet – fortsat 
Alle gymnasiets elever er flyttet til andre gymnasier. Alle 2.g’erne er 
samlet flyttet til Falkonergårdens Gymnasium og stort set alle elever har  
fået opfyldt deres 1.prioritetsønske. 
Ca. halvdelen af gymnasiets lærere har fået arbejde. Nogle i form af 
fastansættelse, andre i årsvikariater. 
Der skal udarbejdes en konsekvensrettelse af skolens vedtægter. En 
opgave som rektor og formand løser i starten af de nye skoleår. 

 Genåbning af skolen fase 2 og fase 2,5 
I forbindelse med den sidste genåbning er alle skolens elever og lærere 
tilbage på skolen. 

 Status på elevtal i grundskolens nye klasser og orienteringsmøder 
Elevtallene i de nye klasser ser ud, som følger: 
8.e: 26 elever,  
Nye 7. klasser: 3*26 
Ny 6. klasse: 1*26 
Ny 4. klasse: 1* 24, og to hjem som overvejer at melde deres barn til. 
Der afholdes informationsarrangementer for elever og forældre i de nye 
klasser. 

 Skoleårets afslutninger 
Skolen havde ikke modtaget retningslinjer fra UVM om fejring af 
afgangsklassernes, studenternes dimission, fester etc. 

 
3. Orientering fra formanden 

Intet til referat. 
 

4. Status på skolens økonomi per 30. april.  
Der var udsendt materiale til mødet. 
KL oplyste, at regnskabet for de første fire måneder er ca. 1. million 
bedre end det budgetterede. Det skyldes dels en besparelse på 
gymnasielederlønnen, da rektor har været alene på posten siden 1. 
februar 2020. Skolens vicerektor gik som bekendt på pension den 30. 
november 2019, og skolens pædagogiske leder fik nyt job den 1. februar 
2020. Endvidere har der pga. corona-epidemien og nedlukningen ikke 
være anvendt løse vikarer. Indkøb af undervisningsmaterialer har 
ligeledes været sat i bero. 
I forbindelse med genåbningens fase 1 har der været anvendt flere 
lærerresurser end under normale omstændigheder. 0. – 5. klasse har 
været delt i to med hver sin lærer tilknyttet. 
Skolen har endvidere fyldt sine depoter med håndsprit op. 
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5. Til - og afgang 
Skolen har ansat følgende lærere i forbindelse med udvidelse af grundskolen: 
Christina Døj, Henrik Thøgersen, Hanne Askjær, Sofie Jensenius og Ditte 
Haugen. 

 
6. Evt. 

Skolen fremsender forslag til møderække.  
 
Skoleårets møder afvikles på følgende datoer: 

 
Bestyrelsesmøder 
Onsdag den 9. september, onsdag den 4. november og mandag den 14. 
december 2020.  
Mandag den 1. marts, tirsdag den 13. april og torsdag den 10. juni 2021 
  
Forældrerepræsentantskabsmøder 
Torsdag den 22. oktober 2020 og torsdag den 22. april 2021 

 
 
 
 
Tilstede: 

 
Formand Pia Kristine Voldmester  (PKV) 
Birthe Schiøler    (BS) 
Charlotte Tang    (CTA) 
Simone Hove   (SH) 
Trine Stougaard   (TS) 
Ole Ødegaard Christiansen  (OC) 
Jacob Michaelsen   (JA) 
 
Rektor Bente Aaby Christensen / dirigent (BC) 
Klaus Jensen / regnskabschef  (KJ) 
 

 
Fraværende: 
 

Næstformand Miriam Friis-Hasché  (MFH) 
Kristian Hartmann   (HK) 
Andreas Lemark    (AL) 
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Underskrifter tilstedeværende: 
 
 
 

Pia Kristine Voldmester  Birthe Schiøler Charlotte Tang 

Simone Hove Trine Stougaard Ole Ødegaard Christiansen 

Jacob Michaelsen   
     
 
 
Underskrifter fraværende: 
 
 

Miriam Friis-Hasché Andreas Lemark Kristian Hartmann 
 
 
 
Dirigent / rektor Bente Aaby Christensen / den 2. juni 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Møderække skoleåret 2020/2021: 
 

Bestyrelsesmøder 
Onsdag den 9. september, onsdag den 4. november og mandag den 14. 
december 2020.  
Mandag den 1. marts, tirsdag den 13. april og torsdag den 10. juni 2021 
  
Forældrerepræsentantskabsmøder 
Torsdag den 22. oktober 2020 og torsdag den 22. april 2021 


