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Referat af møde i Bestyrelsen den 24. maj 2018 
 

Til stede var: Annemari Munk Svendsen (AS), Morten Hammerich (MR), Charlotte Lyhne (CL), Hans Luun-

bjerg (HL), Henrik N. Jørgensen (HJ), Christina Lissette Nielsen (CN), Claus Skjoldborg Larsen (CS), Ser-

gei Poopeiko 2.n (SP) (elevrådsformand), Torben Jakobsen (TJ), Krister Hansen (KH), Mette Käehne (MK) 

og Ulla Haue-Pedersen (UP) (referent). 

 

Afbud: Mia Lund og Sofie Heide Bruun. 

 

Til orientering: Beslutninger i referatet er angivet med kursiv. 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

 Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 

 Der var ingen. 

 

3. Valg af selvsupplerende medlemmer. 

Det indstilles at bestyrelsen vælger Hans Luunbjerg og Henrik N. Jørgensen. 

 

Bestyrelsen udpegede Hans Luunbjerg og Henrik N. Jørgensen som selvsupplerende medlem-

mer. 

  

4.  Konstituering 

 a. præsentation af bestyrelsesmedlemmerne  

 b. valg af formand og næstformand 

 c. præsentation af bestyrelsens sider på www.mulerne-gym.dk  

d. underskrift vedr. godkendelse af honorar – jf. bilag. 

 

 ad. a. Alle præsenterede sig. 

ad. b. Annemari Munk Svendsen blev valgt som formand og Hans Luunbjerg som næstfor-

mand. 

ad. c. TJ orienterede ud fra hjemmesiden.  

Der er kursus for nye bestyrelsesmedlemmer d. 10. september i Vejle eller d. 12. september i 

København, hvis det har interesse. AS deltager i mødet i København. 

ad. d. De bestyrelsesmedlemmer, der er berettiget til honoraret underskrev godkendelse af ho-

norar.    

 

5.  Siden sidst, herunder personalenyt og elevtal.  

Bilag vedlagt 

  

 Meddelelser fra rektor. 

 TJ orienterede ud fra det uddelte bilag.  

 Bestyrelsen er meget velkommen til dimissionen fredag d. 29. juni kl. 10. AS deltager. 

 

Personalenyt: Karen Dam (dansk og dramatik), Anne Marie Frees (psykologi, engelsk, tysk) 

samt Margit Nielsen (uddannelsesleder, historie, geografi) går på pension til sommer. Vi fast-

ansætter en ny lærer med dramatik, men pga. besparelser og effektiviseringer ansætter vi ikke 
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en ny uddannelsesleder. Vi forventer desuden at ansætte to-tre vikarer til at dække barselsvi-

kariat og andre midlertidigt ledige timer. 

UP orienterede kort om udviklingen i tallene. I forhold til frafaldet, så er index pt.  95,2 mod 

96,3 på samme tid sidste år, altså et lidt større frafald i år. 

 Kort debat om de nye søgetal på Fyn, hvor der i år har været en tilbagegang på ca. 10% på stx. 

 

6. Bestyrelsens årsplan 

Herunder bestyrelsesseminar i København den 27.9. med afgang ca. kl. 7.30 fra OBC. Besøg i 

Rektorforeningen, GL, DGS og Folketinget. Bilag vedlagt med årsplan og udkast til pro-

gram for seminar. 

Det indstilles at bestyrelsen vedtager årsplanen og program for bestyrelsesseminaret. 

 

Der er stor opbakning til forslag til programpunkter for bestyrelsesseminaret i København. 

CN foreslog møde med Kasper Holten, direktør på Det Kongelige Teater, der evt. kan give 

inspiration til udarbejdelse af ny strategi. 

 

I forhold til årsplanen blev spurgt til ML’s 300 års jubilæum i 2020. TJ orienterede om, at der 

i første omgang er nedsat en arbejdsgruppe bestående af rektor og nogle lærere, der skal 

komme med idéer. Der er planer om opførelsen af et markant kunstværk ud mod Ejbygade. Vi 

håber på et stort tilskud fra Odense Bys Kunstfond. 

 

Årsplanen og program for bestyrelsesseminaret blev vedtaget. HJ kan ikke deltage d. 27-9.  

TJ aftaler detaljerne i programmet. 

 

7. Værdigrundlag og strategi på Mulernes Legatskole. 

Bilag med strategi er vedlagt. Desuden henvises til uddybning af skolens værdigrundlag på: 
https://mulerne-gym.dk/om-mulerne/ordensregler-og-div-planer/vaerdigrundlag/  
Det indstilles at bestyrelsen kommer med sine foreløbige kommentarer på mødet og vedtager 

følgende tidsplan: 

Ny behandling på bestyrelsesmødet den 27. september 

Behandling i løbet af efteråret i Pædagogisk Råd, på personalemødet den 7. november og i 

Elevrådet i november. 

Vedtagelse på Bestyrelsesmødet den 12. december. 

 

TJ orienterede kort om Ledelsens tanker vedr. den nye strategi. Generelt enighed om, at strate-

gien skal være mindre ordrig. Vi vil fokusere på, hvad Mulernes Legatskole skal være kendt 

for og hvad der er særligt for vores skole. Desuden er det vigtigt at få fortalt, at Mulernes Le-

gatskole er lige i nærheden, det tager kun 9 min. på cykel fra centrum til skolen.  

 

Forslag og idéer fra bestyrelsen i stikordsform:  

Der skal fortsat være fokus på Kvalitet. Digital dannelse og brugen af IT, herunder brug af 

robotter og droner. Samarbejde med eksterne partnere.  

Fællesskab og demokrati kan godt slås sammen til et punkt. 

HJ pointerede, at vi skal gøre mere af det, som vi er gode til, fremfor at fokusere på det vi ikke 

er så gode til. 

Fremhæve noget om det kreative miljø, som Mulernes Legatskole er/har været kendt for. 

Rummelighed. 

Vi kan lade os inspirere af Kasper Holten, direktør på Det Kongelige Teater. En mulighed for 

et besøg i forbindelse med bestyrelsesseminaret.  

Samarbejde med Marienlyst Boldklub (har mange pigefodboldspillere) i forhold til idræt B. 

Strategien skal være super kort og præcist formuleret, så alle nemt kan huske og kende den. 

Forslag om at fjerne den tekst, som er mere generel og kunne gælde for en hvilken som helst 

skole. 

 Vi skal gøre opmærksom på, at vi har uddannelsesbusser direkte til skolen. 

 

Tidsplanen blev vedtaget. 

På mødet i september går vi i dybden med strategien. Alle forbereder sig til dette punkt. 

 

8. Bestyrelsens forretningsorden. 
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 Bilag vedlagt 

 Det indstilles at bestyrelsen vedtager og underskriver forretningsordenen. 

 

TJ orienterede kort om indholdet i forretningsordenen herunder om beslutningsreferatet. Refe-

ratet udsendes senest to dage efter mødets afholdelse og vil blive lagt ud på skolens hjemme-

side en uge efter mødet. Indsigelser mod det foreløbige referat skal være meddelt senest fem 

dage efter mødet ved fremsendelse af mail til skolen med cc til formanden.  

 

Forretningsordenen blev vedtaget og underskrevet. 

 

9.  Budgetopfølgning 1/1-31/3-2018. 
 Bilag vedlagt. 

Forventet resultatopgørelse for 2018. 

Det forventede resultat for året er -728.024 kr. mod det forventede budgetterede overskud på 

274.106 kr. 

Vi forventede ved budgetteringen at få i alt 33 klasser efter sommerferien (hvoraf to nye er hf 

og ni nye stx med 28 elever i hver), men får i stedet en stx klasse mindre og med 27 elever i 

hver klasse og dermed 36 færre elever. Alt i alt har vi 32 klasser i skoleåret 2018/19. 

Yderligere har der desværre været et større frafald af elever end forventet i de eksisterende 

klasser, så det samlede taxametertilskud forventes for året at blive ca. 550.000 kr. mindre end 

budgetteret. 

På trods af, at vi får en klasse mindre end budgetteret, så stiger udgifterne til undervisningens 

gennemførelse. Det skyldes dels udgifter til barselsvikarer, som ikke var indregnet i budgettet 

og dels flytning af administrative medarbejdere fra posten "Aktiviteter m. særlige tilskud" og " 

Bygningsdrift". Tre medarbejdere er flyttet til posten "Undervisningens og gennemførelse" og 

en til "Ledelse og administration". 

Derudover igangsættes renovering af cykelparkering, som skulle have været lavet i slutningen 

af 2017. Dette kunne ikke nås og til sidst måtte det skubbes til 2018, for at have tid til at vælge 

den rette leverandør med det bedste produkt. Vi bruger derfor af overskuddet fra 2017 til 

denne renovering. 

I det kommende kvartal vil vi se på, hvor vi kan finde besparelser så det forventede underskud 

nedbringes. 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

MK orienterede ud fra bilaget. 

KH bemærkede, at han er tilfreds med, at vi forsøger at reducere underskuddet, men ikke går 

efter et nul i år. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Ligestillingspolitik – bilag vedlagt 

 Det indstilles at bestyrelsen vedtager ligestillingspolitikken 

 

 TJ orienterede kort om fordelingen af kvinder og mænd. 

 Ligestillingspolitikken blev vedtaget. 

 

11. Orientering om GymFyn og om administrative fællesskaber. 

 

Mulernes Legatskole er tilsluttet to netværkssamarbejder: dels Danske Gymnasier (hvor vi 

bl.a. henter økonomisk og juridisk vejledning) og dels GymFyn-samarbejdet, dvs. de 11 fyn-

ske gymnasiers tætte samarbejde om pædagogisk udvikling samt økonomiske og politiske for-

hold indenfor sektoren, jf. www.gymfyn.dk.  Bilag er vedlagt med kort beskrivelse af 

GymFyn-samarbejdet. 

Desuden er ML med i IT-center Fyn - jf. https://itcfyn.dk/ - , som er et landsdækkende admi-

nistrativt fællesskab til sikring af stabil it-forsyning, support og udvikling og i et løs samar-

bejde om bygningsdrift og vedligeholdelse med Rambøll som sekretariat. Dette indebærer 

10årige vedligeholdelsesplaner og jævnlige bygningssyn. 
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Endelig har vi siden 2015 været med i et tæt samarbejde med de øvrige odenseanske almene 

gymnasier Sct. Knuds Gymnasium, Odense Katedralskole og Tornbjerg Gymnasium. OS øn-

sker at drage fordel af et samarbejde, hvor vejlednings- og brobygningsindsatsen forbedres. 

Desuden ønsker vi et samarbejde, hvor eleverne oplever aktiviteter og spændende, relevante 

tilbud på tværs af skolerne, jf. http://odensestxoghf.dk/  

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender grundlaget for 

GymFyn-samarbejdet. 

 

TJ orienterede om administrative fællesskaber og ud fra bilaget om GymFyn-samarbejdet. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte grundlaget for GymFyn-samarbej-

det. 

 

 

12. Skolens kapacitet 

 I optagelsesbekendtgørelsen står der følgende: 

§ 24. Alle institutioner i et forpligtende samarbejde skal senest den 1. september sende deres 

oplæg til, hvor mange elever/kursister institutionen vil kunne optage det kommende skoleår 

(institutionens optagelseskapacitet), fordelt på henholdsvis den treårige uddannelse til stx og 

den toårige hf-uddannelse, til det forpligtende samarbejde, som senest den 15. september 

samme år skal drøfte oplæggene. Institutionerne skal tillige oplyse den forudsætning om antal 

oprettede klasser, som ligger til grund for oplægget. …….. 

Stk. 3. Den enkelte institution skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde, 

som institutionen er med i, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår fast-

sætte institutionens optagelseskapacitet. 

 

Det indstilles at bestyrelsen oplæg til skolens optagelseskapacitet fastlægges som 12 klasser á 

28 elever (10 stx og 2 hf). 

 

TJ orienterede. 

Bestyrelsen fastlagde skolens oplæg til optagelseskapacitet som 12 klasser á 28 elever (10 stx 

og 2 hf). 

 

13. Kvalitetssikring og indsatsområder i næste skoleår 

 Bilag vedlagt. 

Det indstilles at bestyrelsen godkender indsatsområderne. 

 

 TJ orienterede ud fra bilaget. 

 Kort debat om supervisionsprojektet. 

Bestyrelsen godkendte indsatsområderne. 

 

14. Evt.  

Enighed om, at en vigtig rolle for bestyrelsen er at få flere 1. prioritetsansøgere til Mulernes 

Legatskole.  

 

Vi har tradition for til bestyrelsesmøderne at have korte oplæg fra elever eller undervisere om 

særlige tiltag eller udviklingsprojekter på skolen. TJ opfordrede elev- og lærerrepræsentanter 

til at komme med indspark til oplæg til kommende møder. 

 

15. De næste møder: 

 

Torsdag den 27.9.2018 

Onsdag den 12.12.2018 

Tirsdag den 19.03.2019 

Tirsdag den 28.05.2019 

 

Mødet slut kl. 17.50 
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_____________________ 

Annemari Munk Svendsen 

Formand 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Morten Hammerich  Charlotte Lyhne           Hans Luunbjerg 

 

 

 

_____________________ _____________________  _____________________ 

Henrik N. Jørgensen        Krister Hansen       Christina Lissette Nielsen 

          (uden stemmeret) 

 

 

_____________________ _____________________  _____________________ 

Mia Lund        Sofie Heide Bruun       Claus Skjoldborg Larsen 

(uden stemmeret)  

 

 

_____________________ 

Torben Jakobsen 

Rektor 

 


