Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 10. marts 2020 i STG-kælderen.

Side 1

Referat af bestyrelsesmøde 10. marts 2020
Til stede:
Birgitte Koch, Allan Larsen, Leif Nordberg, Jette Gottlieb, Erik Gade, Peter Futtrup, Michael Dissing,
Sara Mac Dalland, Jan Rohde, Cristian Borch, og Rikke Solvig, Lene og
Anna Marie Videø fra 2.x, Johanne, 9.a. Lucas 3.b, Mercedes 2.x Tobias Emil Jensen
Ikke til stede/afbud:
William Byth, Katinka Schyberg, Helle Bagger, Cecilie Cederstrøm,

Dagsorden:
1) Valg af referent og ordstyrer
2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
3) Korte meddelelser fra
a. Skolemødet
i. Demokrati og trivsel
b. Dragen
c. Gym/hf/hfe
d. Rektor
e. Bestyrelsens medlemmer
4) Indkomne punkter:
5) Økonomi
a. Budgetopfølgning.
b. Forventninger til resultat for 2019.
c. Realkredit Danmark og bidragssats.
d. Administrativ fuldmagt Danske Bank, 2 i forening Michael og Sara.
e. Afdække mulighederne for at skifte bank (Skolemødebeslutning).
6) Eventuelt

1) Valg af referent og ordstyrer.
Ordstyrer Sara, referent Peter.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt.
Referat vil fremover være uden underskrift på hjemmesiden

3) Korte meddelelser fra:
a) Skolemødet herunder demokrati og trivsel.
Det går generelt set meget godt. Der har været fokus på skolemødestrukturen og
fremmøde og stemmeprocedure. Skolemødeformen bør hele tiden være til debat og
den nye forretningsorden er også tænkt som noget der hele tiden er under udvikling
og til diskussion.
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På sidste skolemøde var der et punkt om at afskaffe skolemødet som var et
beslutningspunkt - Det var tænkt som en provokation/clickbait. Og det medførte et
godt fremmøde og en god debat.
På skolemødet har der også være et beslutningspunkt om hvilke dokumentarfilm vi
skal se når hele skolen igen i år tager til CPH:DOX i Bremen. Vi valgt filmen:
”Kampen om Grønland”.
Generelt er godt gang i mange udvalg, men corona-situation har sat det hele lidt på
pausen.
b) Dragen.
I de kommende uger skal vi på studieture i grundskolen. Så vi følger udvikling med
corona med spænding. Planen er at 9. og 10. klasserne skal på studietur i ugen op til
påske og 8. klasserne skal afsted i uge 20. hvad der kommer til at ske bliver
spændende.
Det gå godt med vores optagelse af nye elever til både kommende 8. og 10. klasse og
vi burde ikke have problemer med at nå det antal elever vi skal have, hvis
tilstrømningen følger mønsteret fra de tidligere år. Faktisk var ansøgertallet til
kommende 10. klasse højt ret tidligt i år. Derfor har vi valgt at bede ansøgerne om at
skrive en motiveret ansøgning. Der er ingen elever der kan blive valgt fra pga. deres
motiverede ansøgning, men det gør vores optagelsessamtale mere fokuseret og vi
kommer hurtigere til, at snakke med ansøgerne om de ting, hvor vi skal have en
tydelig forventningsafstemning.
Efter påske går vi i gang med anden runde optagelsessamtaler til 8. klasse og på
baggrund af vores erfaringer fra 10. klasse vil vi også bede dem om en motiverede
ansøgning.
Som tidligere nævnt blev vi i grundskolen i slutningen af sidste skoleår udtaget til
risikobaseret tilsyn da vores socioøkonomiske løfteevne er lav sammenlignet med
andre frie skoler. Det er en begrænset kommunikation vi har haft med STUK som
står for tilsynet, men den 28. februar modtog vi deres vurdering. Den slår fast at vi
lever op til friskolelovens stå mål med-krav. Dog mener de at vores dokumentation
er mangelfuld da der ikke er undervisningsplaner for vores fag på hjemmesiden.
Derfor er vi i hele grundskolelærergruppe gået i gang med at få udarbejdet
undervisningsplanerne så de kan lægges på hjemmesiden. Det er arbejde som alle er
gået til med god energi og det skyldes bl.a. vores nyligt overståede
Dragelærerseminar. Hvor vi netop arbejde med fællesmål og
undervisningsbeskrivelser. På seminaret var fokus på fagene dansk og matematik, da
det er fag alle lærere har en berøringsflade med. Vi havde oplæg fra to konsulenter
fra CFU og derefter arbejde vi med at beskrive forløb i de to fag. Det var et rigtig
godt seminar. Og flere lærere gav udtryk for at det var dejligt at seminaret gav
mulighed for at fordybe sig og mundede ud i noget helt konkret og brugbart.
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Vi har fået styr på vores introtur 2020. De sidste mange år har vi taget på introtur til
Helnæs Mølle. Det har vi desværre ikke mulighed for at gøre til august, da stedet er
under ombygning. Derfor har et udvalg med elevdeltagelse og Torben som tovholder
handlet hurtig og det er lykkedes at få booket to kolonier lige ved siden af hinanden i
Rørvig til 8. og 9. klasserne og 10. klasserne har også booket en koloni i Rørvig -dog
lidt længere væk. Derudover vil vores introture ligge i slutningen af september, altså
senere på året end normalt. Dermed er forholdene en del anderledes end tidligere.
Derfor har vi også allerede nu begyndt et udvalgsarbejde, der har til formål at
gentænke vores introture og introperiode.
En af vores lærere som har været sygemeldt gennemlængere tid har valgt at holde op
og i den forbindelse har Sara, Torben og Peter lavet en aftale med lærerforeningen.
Derudover har, den vikar, vi ellers havde kørt i stilling til at dække timerne, også
valgt at trække sig fra den 50% tidsbegrænsede stilling. Dog forsætter hun resten af
skoleåret som timelønnet vikar, hvor hun tager sig af hjemmeundervisning af en
elev. Alt i alt betyder det at vi mangler lidt lærerkræfter i matematik og fysik/kemi timerne bliver dog på nuværende tidspunkt dækket på forsvarligvis af andre
kollegaer fra grundskolen som har linjefagene.
Vi har også taget hul på næste året fagfordeling og da et par lærere ønsker nedsat tid
har vi slået to stillinger op - en på fuldt til og en på 50-60%. Vi søger lærere der kan
dække fagene matematik, fysik/kemi og evt. musik. Stilling er slået op på vores
hjemmeside, skolejob.dk og kommer også i fagbladet Folkeskolen.
Ansøgningsfristen er fredag den 17. april og samtalerne vil blive i løbet af uge 17 og
18.
Afslutningsvis skal det lige nævnes at vi også er gået i gang med at planlægge de
kommende afgangsprøver. Vi har fået styr på de skriftlige prøver og hvilke
udtræksprøver vi skal have 9. klasserne op til. Onsdag den 1. april afholder vi vores
årligt tilbagevendende censorfordelingsmøde for de 12-13 andre lilleskoler og
friskoler i vores censornetværk.
c) Gym/hf og enkeltfag tilbagemelding
Ansøgerne er kommet i hus pr. 1. marts og desværre er der ikke helt så mange som
sidste. Der er 119 første prioriteter i år og der er nok omkring 10 af dem der skal til
optagelsesprøve. Til sammenligning var der sidste år 144 første prioriteter til vores
STX. Derfor skal vi nok ud at kigge på 2. prioriteter i år. Vores mål er, at vi gerne
optage 4 x 30 elever til STX.
I HF er der 63 ansøgere i år mod 84 sidste år. Dog plejer der at komme en del
ansøgere efter fristen.

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 10. marts 2020 i STG-kælderen.

Side 4

Vi skal dog nok får de 4 STX klasser og de 3 HF-klasser, men måske bliver de ikke
helt fyldt op.
Tallene kommer ikke bag på os, da der ikke var så mange til vore informationsaften.
Vi ved ikke så meget om enkeltfag, men når man kigger rundt på de andre VUCcentre ser det ikke alt for godt ud.
Desuden var vi fundet ud af at vi ikke dukker op i en google-søgning på HF og det er
rigtig ærgerligt, så det skal vi have ændret på.
Vi er gået i gang med time-fag-fordelingen og der er nogle barsler og en del lærere
der gerne vil ned i tid. Så vi skal ikke afskedige, men nok ansætte nogle årsvikarer til
matematik og fysik.
Det Koordinerer Udvalg (DKU) mangler en lærer, da Lene nu er med som
tillidsrepræsentant og der skal også gerne nogle elever med i udvalget.
Vi er i gang med eksamensplanlægning og der er nogle udfoldninger i, at få givet
ordentlig tid til alle prøver i den givne periode. Den nye eksamensordning giver også
nye udfordringer.
Vi er også i gang med at evaluere og tilrettelægge skoleåret og specielt introperiode.
Vi venter også med spænding på hvad der sker med vore studieture i forhold til
corona-situationen. Vi har planlagt at der er en klasse der skal til Berlin, to klasser
skal til Amsterdam og en klasse skal til Krakow i uge 13.
Kommentar fra elever:
Det kan være en ide at skolemøde-boden for fremtiden får en mere fremtrædende
rolle på informationsaften. Da det kan være med til at tydeliggøre vores profil og
særkende.
Der var desværre heller ikke mange der var forbi den dialogbasserede undervisninger
informationsaften.
Måske skal vores mange udvalg generelt spille en større rolle til næste
informationsaften.
d) Rektors tilbagemelding
Corona fylder rigtig meget lige nu. Vi har sat flere håndsprittere op og vi følger med
i udvikling. Der er opstået en del rygter og vi bruger en del tid på at opspore og finde
ud af hvad der op og ned.
Vi er også i gang med at kigge på virtuel undervisning i forhold til, hvis en klasse
skal i karantæne eller hele skolen skal lukkes ned.
Det fylder også en del hos eleverne hovedsagelig med henblik på deres studieture og
eksamener.
I forhold til Samlokaliseringer. Vi har snakket med arkitekterne, om hvor meget og
hvor stort vi kan bygge uden en lokalplansændring. Og arkitekterne har lavet et
forslag. Deres forslag går på at bygge en ny bygning med sammen grundareal som
hovedbygning i den anden ende af sidebygningen. På baggrund af arkitekternes
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volumestudie, kigger vi nu på om det er plads nok til at samle hele skolen på
Struenseegade. Vi har sat gang i et byggeudvalg hvor vi blandt skal kigge på hvilke
krav vi har til lokaler og plads til de forskellige afdelinger og faglokaler.
Den 16. april er der en tema-dag i forbindelse med vores jubilæum. Som nævnt er
teamet for vores jubilæum UTOPIA og det er også det der vil være
omdrejningspunktet for den kommende temadag. Sara har taget kontakt til Tor
Nørretranders, som har været med, da skolen startede. Han vil gerne være med ind
over vores tema, men måske først efter sommerferien.
Efter sommerferien vil der også være fokus på Utopia-temaet i grundforløbet og i
introforløbet.
GYM/HF er med i et demokrati- og medborgerskabsprojekt med 5-6 lærere som
UVM står for og ministeriet er meget glade for at vi er med. 1.z har i den forbindelse
medvirket i en film for UVM om dialogbaseret undervisning.
Til maj skal Erik og Sara mødes i HF-netværket om frafald. Her vi håber, at blive
inspireret og efterfølgende kunne bruge ideer og erfaringer fra de andre skoler i
forbindelse med vores udtagelse til risikobaseret tilsyn med fokus på frafald i 1. g.
Efter sommerferien vil vi lave en mere samlet indsats som også omhandle
overgangene til videregående uddannelser. Arbejdet vil tage udgangspunkt i det
punkt om overgange som vi havde på skolemødet for et par uger siden. Der kom
flere gode pointer frem om karrierepres og flere elever gav udtryk for at noget af det
der er fedt ved denne skole er, at der netop ikke er et udpræget karriere og
videreuddannelses pres.
2. c var fornyelig i DR’s radioprogram Public Service om klimavenlige studieture og
næste tirsdag kommer DSBs innovation-rebeller og underviser og ideudvikle med
1. g’erne om gode steder til studieture uden fly.
I forbindelse med studieture bør det også kort nævnes, at vi har kontakt til et lille
færøsk gymnasiums og vi arbejder på et muligt samarbejde.Det kommer der også
mere om på et af de kommende skolemøder.
Vores naturfagskoordinatorer er i gang med at lægge sidste hånd på et forløb som
skal løbe af stablen på næste fredag hvor både 9. klasserne og 1. g’erne skal arbejde
med et par af FNs verdensmål ud fra et naturvidenskabeligt perspektiv.
Det er vigtigt at I husker at betale til støttekredsen, for man kan kun vælges til
skolens bestyrelse, hvis man er medlem af støttekredsen. Og derfor har Michael
(MDI) i dag sendt en reminder-mail ud til alle nuværende medlemmer af bestyrelsen.
IT og MDI arbejder i øvrigt på at få en form for automatisk betalingssystem via
vores hjemmeside op at køre.
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Generelt står vores hjemmeside over for en større make-over, i og med at 2. hf’erne
er i gang med at lave design-forslag til en ny hjemmeside som vi skal snarest have på
som punkt til et skolemøde. Forhåbentligt kan vi vise noget konkret på vores
bestyrelsesmøde i forbindelse generalforsamlingen (som er næste gang vi mødes).
Som en sidste ting skal det nævnes at vi også er i gang med at kigge på hvordan vi
skal forholde sig til lovforslaget om røgfriskoletid fra sommeren 2021. I den
forbindelse var vi et par ansatte og elever der var til Københavns kommunes
temadag om emnet på Ørestad Gymnasium. Her var rektoren fra Nyborg
Gymnasium og fortælle om deres erfaringer med røgfriskoletid. Der er faktisk
lykkedes dem at lave et helt røgfrit gymnasium med stor oppakning fra forældre og
elever -selvom der er få elever der bruger en hver pause på at skynde sig langt væk
fra skolen og (angiveligt) at ryge -de så kaldte ”guerilla”-rygere.
Generelt set er vi er fortrøstningsfulde og vi skal have et punkt på skolemødet. Evt.
om vi skal indføre røgfriskoletid allerede efter sommerferien.
Kommentar fra elever:
Det er vigtig at få gjort det tydeligt at det er ”guerilla”-rygerne der vælger
fællesskabet fra.
e) Tilbagemeldinger fra Bestyrelsesmedlemmer
---

4) Indkomne punkter
---

5) Økonomi
a) Budgetopfølgning 2019.
Vi regner med at komme ud med et overskud på 1,2 mio. for 2019.
Kantinens underskud er større end normalt da der var en del moms fra tidligere der
nu er betalt.
b) Budget 2020.
Som udgangspunkt er der godt styr på økonomien.
Årsregnskabet bliver gennemgået og godkendt på generalforsamlingen næste gang.
Det er lavet ud fra den gamle metode, men Michael og Rikke arbejder hårdt på at fra
næste år vil vi budgettere mere overskueligt og det burde også blive lettere at
sammenligne fremadrettet.

c) Lån
Michael fremlagde de økonomiske konsekvenser af de optagede SWAP-låneaftaler
med Det frie Gymnasiums bankforbindelse i Danske Bank.
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Overordnet konklusion var, at hvis man havde vist at renten blev ved med at falde
ville/burde man ikke have lavet en SWAP-afdækning på de 5 kreditforeningslåns
renteudvikling.
Den videre snak om hvilke muligheder der er, fremgår ikke af det officielle referat
der ligger på skolens hjemmesiden, da der henvises til § 5,3 forretningsorden.
5.3. Referaterne fra bestyrelsesmøderne offentliggøres for så vidt offentliggørelse
ikke strider mod andre interesser.
Derfor vil de diskuterede muligheder ikke fremgå af dette referat
Da der ikke er tale om en beslutning, strider udeladelsen af referatet af diskussionen
heller ikke mod vedtægternes §3, der blandt andet siger at man skal føre et
beslutningsprotokollat.

6) Eventuelt
---

Næste møde
Næste møde er generalforsamlingen tirsdag den 21. april 2020

Tidsplanen er:
16.30: Formøde for bestyrelsen.
17.00: Bestyrelsesmødet starter (og der spises færdigt imens).
19:00: Generalforsamling for Støttekredsen.
20.00: Generalforsamling for skolebestyrelsen.

Referatet underskrives på generalforsamlingen
Formand
Birgitte Koch

Medlem
Jette Gottlieb

Næstformand
Allan Larsen

Medlem
Leif Nordberg

SIGNERET
Medlem
Rep. For Dragen
d. 21/4/2020
Helle Bagger
Cecilie Cederstrøm
Underskrevet version kan forespørges

Rep. For Dragen
Jan Rohde Jensen

