
 

 
 

14. september 2018 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2018 
 

Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Ingelise Terkildsen, Anette Nicolaisen, 
Kasper Kjærsgaard, Annette Bruhn, Karoline Lindgaard, Anna Nissen Andersen, Erling Petersson 
 
Afbud fra: Ingen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 

2. Præsentation af nye medlemmer 
 
Flemming Just bød velkommen til de nye elevrepræsentanter Karoline Lindgaard, 3z, og 
Anna Nissen Andersen, 2f, (elevrepræsentant med stemmeret).  
Herefter en præsentationsrunde af alle deltagere på mødet. 
 

3. Fastlæggelse af bestyrelsens møde- og arbejdsform 
 
Flemming Just redegjorde for bestyrelsens opgaver fordelt på de 4 årlige møder og 
efterlyste input til evt. ændringer/justeringer. 
 
Bestyrelsen vil gerne på hvert møde have en kort præsentation af aktuelle emner på skolen, 
gerne skriftligt eller evt. korte oplæg fra personale/elever, både for at få en større indsigt i 
skolen, men også for at synliggøre bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen inviteres til større arrangementer på skolen såsom skolens fødselsdagsfest, der i 
år afholdes den 23. november. Flemming Just opfordrede bestyrelsen til så vidt muligt at 
deltage i fødselsdagsfesten. 
 

4. Status på nybyggeriet på skolen 
 
Erling Petersson orienterede om, at der har været afholdt en mindre markering af byggeriet 
og viste billeder fra de nye lokaler. Skolen har fået 5 nye undervisningslokaler, 10 elevkuber, 
sofa-områder og 4 nye møderum samt glasudsmykning og neonskulptur af René Holm. 
Der mangler pt kun ganske få møbler samt beplantning udenfor.  
 
Byggeprojektet startede i januar 2018 med planlagt ibrugtagelse 15. august 2018, hvilket 
blev opfyldt. Der har været et godt samarbejde undervejs med både arkitekt, byggerådgiver 
og leverandører. 



 

 
 
 
 

5. Kvalitetsbekendtgørelsen og skolens arbejde med den 
 
Erling Petersson orienterede om kvalitetsbekendtgørelsen, hvor både bestyrelse og 
medarbejdere skal involveres. 
 
Skolen har nedsat et nyt udvalg til at arbejde med kvalitetssikring bestående af både lærer-, 
ledelse- og TAP- og elevrepræsentanter. 
 
Der har været afholdt ét møde i det nye udvalg, hvor foreløbige ideer er blevet drøftet. 
Et mere konkret oplæg med indsatsområder vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet i 
november. 
 

6. Køreplan for skifte 
 
Bestyrelsen drøftede forløbet for det kommende rektorskrifte ultimo 2019. 
Processen vil blive offentliggjort efter drøftelse med skolens personale. 
 

7. Resultatlønskontrakter 
 

Erling Petersson gennemgik kort opbygning og indhold af kontrakten med hhv basis- og 
ekstraramme. 
 
Erling Petersson og Anne Scharstein forlod mødet under bestyrelsens behandling af 
udmøntning af resultatlønskontrakterne. 
 
Bestyrelsen godkendte forslaget til udmøntning af resultatlønskontrakterne. 
 
Bestyrelsen opfordrede til en revision af måden at udarbejde resultatlønskontrakterne på og 
Anette Nicolaisen og Ingelise Terkildsen vil på et kommende møde holde et oplæg som 
inspiration hertil. 

 
8. Evt. 

 
Intet til dette punkt. 
 

Næste møde afholdes tirsdag den 4. december 2018 kl. 15.00-19.00 
 
Mødet blev hævet kl. 11.15 
 
 
Referent: Anne Scharstein 


