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Referat af møde i bestyrelsen den 28. maj 2019 
 
Til stede var: Hans Luunbjerg (HL), Charlotte Lyhne (CL), Claus Skjoldborg Larsen (CS), Nisrin Adel 
Hamad (NH), Henrik N. Jørgensen (HJ), Krister Hansen (KH), Christina Lissette Nielsen (CN), Torben 
Jakobsen (TJ), Ibrahim Fadi El-Hassan 2k (IF), Sergei Poopeiko 3n (SP), Mette Käehne (MK) (økonomi) og 
Ulla Haue-Pedersen (UP) (referent). 
 
Afbud: Morten Hammerich (MH). 

 
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.  Elevtal. 

Bilag vedlagt 
 
UP orienterede kort om udviklingen i tallene. Der er pt. 68 elever mindre i år end sidste år. I 
forhold til frafaldet, så er index pt. 96,0 mod 95,2 på samme tid sidste år, så positivt set, er fra-
faldet er lidt mindre i år sammenlignet med sidste år. 

 
4.  Siden sidst, herunder personalenyt. 
 Meddelelser fra rektor.  

TJ orienterede ud fra de uddelte bilag.  
Ved skoleåret afslutning sender TJ et nyhedsbrev ud til Bestyrelsen. 
 
Kort debat om brobygningsforløb på ML. CS har hørt fra elever, at brobygningsforløb på ML 
for 8. klasse er kedeligt. Den samme tilbagemelding havde HJ. 
Forslag om, at brobygning for 8. klasse skal være mere spændende, det skal være en drøm at 
opleve. For 8. klasser skal det være faglighed på en lidt anden måde og mere oplevelsesorien-
teret. Forslag om mere involvering af mulerelever. Skolen handler på de gode input. 

 
5. Bestyrelsens årsplan. 

Se bilag 
Det indstilles at bestyrelsen vedtager årsplanen. 
 
Dato for majmødet i 2020 ændres til onsdag d. 27.5.2020. 
Årsplanen blev vedtaget. 

 
6. Budgetopfølgning 1/1-31/3-2019. 
 Bilag vedlagt. 

Forventet resultat for 2019. 
 Det forventede resultat for året er -1.174.289 kr. mod det forventede budgetterede  
nulregnskab for 2019. 
 Vi forventede ved budgetteringen at få i alt 31 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 en  
forventning om et gennemsnit på 27,5 elever i hver klasse.  

mailto:mail@mulerne-gym.dk
mailto:mail@mulerne-gym.dk


2 
 

Alt i alt har vi 30 klasser i skoleåret 2019/20. 
Stigningen i udgifter til undervisningens gennemførelse skyldes primært udgifter til 
vikarer grundet langtidssygemeldinger og barsel.  

  I det kommende kvartal vil vi se på, hvor vi kan finde besparelser så det forventede  
underskud for 2019 kan nedbringes, bl.a. ved at se på holdtilpasninger i efteråret 2019. 
I forhold til langtidsbudgettet, så vil en klasse mindre næste skoleår medføre, at vi i efteråret  
2020 vil have fire klasser mindre end nu. Det betyder, at vi det kommende år skal se på 
behovet for antal af årsværk de kommende år. 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
MK orienterede ud fra bilaget. 
Kort debat om vigtigheden af at have fokus på fastholdelse.  
Det faldende optag kan skyldes flere faktorer – flere elever har i år søgt 10. klasse og flere ele-
ver er søgt til andre uddannelser end stx. 
Det forventede underskud forsøges i kommende kvartal at blive nedbragt bl.a. har vi besluttet 
ikke at oprette tre planlagte kunstneriske hold i efteråret. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
7. Jubilæum 2020 
 Orientering v/rektor 
 

TJ orienterede ud fra det uddelte bilag. Der er opbakning fra bestyrelsen til jubilæumsaktivite-
terne. HJ foreslog, at ML skal være synlig fra Ejbygade. Man skal kunne se skolen. Det stem-
mer med at det også er her vi har bevilget 400.000 kr. i støtte fra fonde til at opføre et markant 
kunstværk. 
 

8. 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 (9 stx og 3 hf). Dette vil indgå i forhandlingerne om den samlede optagelseskapaci-
tet i Odense i Det Forpligtende Samarbejde/Fordelingsudvalget på Fyn. 
 
TJ orienterede om begrundelsen for at ændre på optagelseskapaciteten. 
Bestyrelsen fastlagde skolens oplæg til optagelseskapacitet som 12 klasser á 28 elever (9 stx 
og 3 hf). 
 

9. Kvalitetssikring og indsatsområder i næste skoleår 
 Bilag vedlagt. 

Det indstilles at bestyrelsen godkender indsatsområderne. 
 
TJ orienterede ud fra bilaget og begrundede de valgte indsatsområder. 
Bestyrelsen godkendte indsatsområderne. 
 

10. Evt. – herunder evaluering af skoleårets brandingindsats v/Nicolai R. Eriksen 
 

Spørgsmål fra IF om Voldsmoses udflytningsplan vil have en negativ indflydelse på elevtallet 
på ML. TJ forventer ikke, at det vil have negativ indflydelse – tværtimod kan det måske give 
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flere elever til ML med en ny beboersammensætning, da vi i forvejen ikke har så mange ele-
ver fra Vollsmose.  
 
Nicolai R. Eriksen orienterede om skolens brandingindsats i dette skoleår. 
Det overordnede formål med brandingindsatsen var at øge kendskabet til ML og antallet af 1. 
prioritetsansøgere. 
 
Der har været tre delmål: 
- De gode historier om ML skulle udbredes (især på de sociale medier Facebook og Insta-

gram, men også Youtube), herunder om høj faglighed og dygtige elever. 
- Gode fester – skolen har tidligere haft ry for at have gode fester, men det har ændret sig, 

så det skulle vi have gjort noget ved. 
- Afstanden til skolen – tæt på centrum. Mange unge tror, at der er langt til ML, så der 

skulle fokus på, at det faktisk kun tager 11 minutter at cykle fra centrum ud til skolen. 
 
Der er blevet lavet mange forskellige indslag på de sociale medier og 36 forskellige historier 
har haft over 200 likes. 
Særligt videoklip med ”Spørg Kasper” har gået viralt på Youtube med ca. 250.000 visninger. 
 
Arbejdet fortsætter næste skoleår, dog med lærer Casper Christoffersen som koordinator i ste-
det for Nicolai Eriksen. 

 
 
11. De næste møder: 

 
Tirsdag den 24. september kl. 16.00 
Tirsdag den 10. december kl. 16.00 
2020: 
Onsdag den 25. marts kl. 16.00 
Onsdag den 27. maj kl. 16.00 
 
Mødeplan vedtaget. 

 
 
Mødet slut kl. 17.55 
 
 
_____________________ 
Hans Luunbjerg 
Formand 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
Charlotte Lyhne  Morten Hammerich         Nisrin Adel Hamad   
Næstformand                
 
_____________________ _____________________  _____________________ 
Henrik N. Jørgensen        Krister Hansen   Christina Lissette Nielsen 
          (uden stemmeret) 
 
_____________________ _____________________  _____________________ 
Ibrahim Fadi El-Hassan  Sergei Poopeiko       Claus Skjoldborg Larsen 
(uden stemmeret)  
 
 
_____________________ 
Torben Jakobsen 
Rektor 


