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Til stede: Ingrid Fabricius, Jesper Kohberg-Skov, Ejler Schütt, Jens R. Jepsen, 
Alexander W. Klinke, Julie K. B. Jessen, Lone Mailandt-Poulsen, Torben Bjerring 
(referent) 
 
Afbud: Hans Philip Tietje, Anna Marie Dyhr Ulrich, Birthe Friis Mortensen, Iben Gregers 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 13. december 2017 fremlægges til underskrift 
Referatet godkendt 

 
3. Årsrapport fremlægges af revisor, PWC 

 
Bilag: Årsrapport 2017 
Bilag: Revisionsprotokollat til årsrapporten 
Bilag: Vilkår for revisionsopgaven  
Bilag: Årsrapport 2017 – Lønfællesskab 
Revisor Per Jansen gennemgik ovennævnte årsrapporter, protokollat og vilkår. 
Bestyrelsen godkendte årsrapporterne og behandlede revisionsprotokollatet og 
vilkår. 
Bestyrelsestjeklisten udfyldtes 
 

4. Orientering om elevsøgetal 2018 
 
Rektor orienterer. 
Orienteringen blev taget til efterretning. Vi har fået 259 ansøgere til STX, 51 til HF 
og 21 til ASF-HF. 

 
5. Status bygningsrenovering 

 
Bilag: Idrætshallen: Revideret overslag. 



 

 

TB redegjorde for det reviderede overslag. Bestyrelsen godkendte det reviderede 
overslag. 
 
Det indstilles til beslutning, at aulaudvidelsen igangsættes 
TB redegjorde for status. A.P. Møllerfonden har bevilliget 15 mio. kr. til projektet. 
Bestyrelsen godkendte på denne baggrund at igangsætte anlægsarbejdet. 
Bestyrelsen godkendte endvidere en yderligere anlægsramme på 3 mio. kr. til 
arbejde med akustik samt øvrige tiltag, der kan kvalitetssikre aulaen til fremtiden. 
 

6. Varighed af bestyrelsesmøder fremadrettet 
 
Det indstilles til beslutning, at møderne i den kommende periode som 
udgangspunkt fastsættes til møder a 2 timers varighed, da denne varighed har 
vist sig at være den faktiske varighed af langt de fleste møder. 
Indstillingen godkendtes 
 

7. Evaluering af bestyrelsesperioden 
 
Med henblik på den kommende bestyrelses arbejde evalueres indeværende 
periodes arbejde. 
JJ: forslag om, at man fremover får udleveret et evalueringsskema på forhånd, 
som kunne diskuteres på et efterfølgende møde.  
IF: Det har været en turbulent tid med rektorudskiftning m.m. Strategiseminaret 
var godt. Næsten alt fra seminaret er realiseret. Elevtrivslen og arbejdsmiljøet er 
blevet bedre. 
Samarbejdet med den nye rektor fungerer godt.  
LMP: Kunne godt tænke sig, at bestyrelsen bruger mere tid på at drøfte nogle 
relevante emner, hvor de eksterne medlemmers kompetencer inspirerer til skolens 
udvikling. 
Bestyrelsen anbefaler, at den nye bestyrelse også gennemfører seminarer som 
særlige fora til fordybelse. 

 
8. Meddelelser til gensidig orientering 

 
a. Fra elevvalgte medlemmer 

Julies klasse har aftalt et beredskab for at gennemføre undervisning for 
hinanden i en evt. konfliktperiode. 

b. Fra personalevalgte medlemmer 
Om lockouten kommer, er vi ikke lokalt herre over. Den er ikke et udtryk for 
en konflikt rektor og lærerne imellem. 
IGJ og JS er genvalgt for medarbejderne. 
JS siger tak til IF for et godt arbejde i indeværende periode. 

c. Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
IF holder møde med LMP for at afrunde perioden. 

d. Fra rektor 



 

 

Vi er i gang med at implementere gymnasiereformen. Det er noget, der 
tager tid, men vi er godt i gang. 
Det grænseoverskridende samarbejde kører. 
Vi er med i to udviklingsprojekter under regionen 
Varslet uanmeldt tilsyn fra AF 

 
9. Eventuelt 
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