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Referat af møde i Bestyrelsen tirsdag den 24. september 2019  
 

Til stede var: Hans Luunbjerg (HL), Charlotte Lyhne (CL), Henrik N. Jørgensen (HJ), Krister Hansen 

(KH), Christina Lissette Nielsen (CN), Torben Jakobsen (TJ), Ibrahim Fadi El-Hassan 3k (IF), Johan Posselt 

Mikkelsen (JM), Mette Käehne (MK) (økonomi) og Ulla Haue-Pedersen (UP) (referent). 

 

Afbud: Morten Hammerich (MH) og Nisrin Adel Hamad (NH). 

Fraværende: Claus Skjoldborg Larsen (CS). 
 

Dagsorden:   

 

Velkommen i Bestyrelsen til Johan Posselt Mikkelsen og efterfølgende præsentationsrunde. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.  

 Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2.  Siden sidst 

 

Meddelelser fra rektor. 

 TJ orienterede ud fra de uddelte bilag. Debat om kommende elevfordeling.  

 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 

 Information om Brobygning på ML. 

  

TJ orienterede ud fra uddelte bilag vedr. ny organisering af brobygningsforløb på ML 

for 8., 9. og 10. klasses elever. For 8. klasses eleverne er der nu meget mere fokus på 

oplevelser og mødet med gymnasiet og for 9. og 10. klasserne er der mere fokus på det 

fagfaglige. Alle forløb afsluttes med en elektronisk evaluering. 

Der var ros og stor opbakning fra Bestyrelsen til det nye koncept. På bestyrelsesmødet i 

maj 2020 gives en tilbagemelding på evalueringerne.  

 

4. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019                            

Det forventede resultat for 2019 er et underskud på -681.342 kr. mod det forventede 

underskud efter 1. kvartal på -1.174.289 kr. Det vil sige, at vi forventer at reducere un-

derskuddet med knap 500.000 kr. (42%) i forhold til hvad vi oplyste på sidste Bestyrel-

sesmøde. Vi har siden gennemført generelle besparelser på driften og foretaget holdtil-

pasninger, som medfører lavere udgifter til undervisningens gennemførelse. Desuden 

var der et mindre elevfrafald på 2. og 3. årgang end forventet på tælledagen i september 

2019. Endelig har vi omlagt vores lån i RD til 1% med kurs 99,44, hvilket allerede i år 

giver en driftsbesparelse på 90.000 kr. 

   

Budgetafvigelsen pr. 31.7. i forhold til det oprindelige budgetterede nulregnskab for 

2019 skyldes som omtalt på sidste Bestyrelsesmøde, at vi pr. 1.8.19 fik en klasse min-

dre end budgetteret og at vi forventer en klassekvotient på 27,5 på tælledagen i novem-

ber mod budgetteret 28. Desuden har vi haft stigninger i udgifter til vikarer grundet 

langtidssygemeldinger og barsel.  
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Vi vil i resten af 2019 forsøge at spare på den almindelige drift samt se på mulige hold-

tilpasninger i november i forbindelse med oprettelsen af studieretninger på 1. årgang, så 

underskuddet kan reduceres yderligere.  
 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

MK orienterede om økonomien ud fra bilaget.  

Kort debat om udvikling i elevtallene. Det er meget positivt, at frafaldet er mindre end 

forventet.  

HJ kommenterede, at det er et vigtigt fokusområde.  

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

5.  Elevtal 

UP orienterede ud fra bilaget. 

Der er i dette skoleår i alt 30 klasser mod 32 klasser sidste år, men kun samlet 27 elever 

mindre i år.  Den gennemsnitlige klassekvotient er pt. 25,6 mod 24,8 på samme tids-

punkt sidste år.  

 

6. Optagelseskapacitet på Mulernes Legatskole 

§ 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 kom-

mende 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 samar-

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

skoleår fastsætte institutionens optagelseskapacitet. 

 

På sidste møde fastlagde bestyrelsen skolens oplæg til optagelseskapacitet som 12 klas-

ser á 28 elever – som forhandlingsoplæg 9 stx og 3 hf. 

Det forpligtede samarbejde havde møde om dette den 9.9.2019. Bilag er vedlagt med 

påtænkt optagelseskapacitet for alle gymnasierne (stx/hf) på Fyn. 

 

På baggrund heraf indstilles det, at bestyrelsen fastlægger skolens optagelseskapacitet 

som 11 klasser med i gennemsnit 28 elever pr klasse – 9 stx og 2 hf. Vi lægger budget 

efter 8 + 2. 

 

TJ orienterede om baggrunden for indstillingen af skolens optagelseskapacitet som 9 

stx og 2 hf-klasser. 

 Kort debat om kapaciteten i Odense. 

 

  Bestyrelsen fastlagde skolens optagelseskapacitet til 11 klasser (9 stx og 2 hf). 

 

7. Studieretninger og valgfag fra 2020 

Der kan komme ændringer når vi kender flere detaljer fra årets valg og har fået svar på 

ansøgning om lokal studieretning med Mediefag A. 
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Det indstilles at bestyrelsen vedtager foreløbig plan for studieretninger og valgfag og 

giver rektor fuldmagt til justeringer af udbuddet på baggrund af erfaringerne fra i år. 

 

UP orienterede ud fra bilagene. 

Udbuddet af studieretninger bliver det samme i 2020 som i år. Vi afventer svar fra Mi-

nisteriet vedr. oprettelse af en lokal studieretning med mediefag A og engelsk A.  

Udbuddet af fagpakker reduceres til fire for det kommende år, så det bedre matcher an-

tallet af hf-klasser. 

Udbuddet af valgfag er mangen til i år. 

 

TJ orienterede kort om møde med en repræsentant fra OB ang. muligheden for at lave 

en særlig eliteklasse på hf. Det vil i givet fald først kunne nås til skoleåret 2021. 

 

Bestyrelsen vedtog den foreløbige plan for studieretninger og valgfag. 

 

8. Status for resultatløn 2018-19 

 Bilag vedlagt med rapport om årets resultater. 

 

Det indstilles at Bestyrelsen godkender rapporten og den foreslåede udmøntningspro-

cent på 92. Rapporten lægges på skolens hjemmeside: ”Om mulerne” → ”Bestyrelsen” 

→ ”Resultatløn”. 

 

TJ orienterede ud fra bilaget og fremhævede enkelte faktorer bl.a. spørgsmål fra elev-

trivselsundersøgelsen, hvor 19% af eleverne har overvejet at droppe, det lave sygefra-

vær blandt medarbejdere og bedre branding. 

 

Efter ønske forlod TJ lokalet mens bestyrelsen vurderede om udmålingsprocenten 

kunne godkendes.  

UP orienterede kort om mål og hvordan udmålingsprocent udregnes.  

 

Bestyrelsen godkendte udmålingsprocenten.  

 

9. Resultatlønskontrakt 2019-20 

 Bilag vedlagt. 

Det indstilles at bestyrelsen godkender kontrakten til, samt bemyndiger rektor til at 

indgå resultatlønskontrakter med vicerektor og uddannelseslederne på dette grundlag. 

 

TJ orienterede om baggrunden for udformningen af resultatlønskontrakten 2019-20 og 

begrundende de enkelte indsatsområder.  

 

Der blev vedtaget følgende justeringer:  

I forhold til medarbejdertrivsel tilføjes, at svarprocenten skal være 75% og målet øges 

til 90% i forhold til den generelle trivsel. 

I forhold til tilfredshed med den digitale dannelsesuge, så øges målet til 80%. 

Målet for flere 1.prioritetsansøgere til stx sættes til 5% flere end i år.   

Ændring i vægtning: frafald 20%, drift 15% samt medarbejdertrivsel 25%, IT 15%. 

 

Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten for 2019-20 med ovenstående justerin-

ger. 
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10. Kvalitetssikringsrapporter 

 Bilag vedlagt. 

Skolens kvalitetssikringssystem fremgår af hjemmesiden, direkte adresse: 

https://mulerne-gym.dk/om-mulerne/ordensregler-og-div-planer/kvalitetssikring/  

På Mulernes Legatskole er der udarbejdet grundige evalueringsplaner for henholdsvis 

hf og stx. Planerne revideres hvert år. Desuden er der udarbejdet både overordnede stu-

dieplaner for hf og stx, samt detaljerede planer for alle hold. Hvert 3. år udarbejdes ar-

bejdspladsvurdering (APV) og elevtrivsels-/elevmiljøundersøgelse.  

Udover kvalitetssikringsarbejdet i Elevrådet, Pædagogisk Råd, faggrupperne, ledelsen 

og administrationen, udføres arbejdet i praksis af normalt to strategiudvalg (S-udvalg), 

hvor lærerne og ledelsen er repræsenteret, og hvor elever og øvrige ansatte inddrages 

efter behov. 

Begge strategiudvalg producerer korte, handlingsorienterede rapporter, som præsente-

res hvert forår og vedtages med ledelsens anbefalinger på det første bestyrelsesmøde i 

efteråret. Desuden kan hvert udvalg implementere evt. oplagte ændringer løbende. 

 

Det indstilles at bestyrelsen tager de to rapporter til efterretning. 

 

TJ orienterede kort om kvalitetsikringsarbejdet. 

 

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning. 

 

11. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 

 Bilag vedlagt med evaluering af MUS og beskrivelse af fremtidige principper. 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

TJ orienterede ud fra bilaget. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

12. Evt. 

CL: Spørgsmål vedr. forløbet og arbejdet efter de nye optagelsesregler. TJ orienterede 

om, at det har været et stort arbejde og der er brugt mange ressourcer, men resultatet 

har stort set været det samme som tidligere. Vi afventer nye optagelsesregler. 

 

CN fremkom med synspunkt om at arbejde med FN’s verdensmål i forhold til at ar-

bejde med branding på ML. 

JM: fremkom med synspunkt om undervisningsdifferentiering i Grundforløbet. 

 

Disse synspunkter henvises til behandling i skolens relevante udvalg. 

 

 De næste møder 2019-20 

     

Tirsdag den 10. december 2019 kl. 16.00 

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 16.00 (med revisor) 

Onsdag den 27. maj 2020 kl. 16.00 (med efterfølgende spisning) 

 

NB: Husk også at alle er meget velkomne til pædagogisk dag med præsentation af bestyrelsens 

arbejde onsdag den 6.11. kl. 8.10!  
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Mødet slut kl. 18.10. 

 

  

 

_____________________ 

Hans Luunbjerg 

Formand 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Morten Hammerich  Charlotte Lyhne           Nisrin Adel Hamad   

                

 

_____________________ _____________________  _____________________ 

Henrik N. Jørgensen        Krister Hansen   Christina Lissette Nielsen 

          (uden stemmeret) 

 

_____________________ _____________________  _____________________ 

Ibrahim Fadi El-Hassan                Johan Posselt Mikkelsen        Claus Skjoldborg Larsen 

      (uden stemmeret) 

 

 

_____________________ 

Torben Jakobsen 

Rektor 


