
MULERNES LEGATSKOLE  Gillestedvej 11  5240 Odense NØ  

  
Telefon: 66 10 26 42 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk   

 

1 
 

Referat af møde i Bestyrelsen tirsdag den 10. december 2019  
 

Til stede var: Hans Luunbjerg (HL), Charlotte Lyhne (CL), Henrik N. Jørgensen (HJ), Nisrin Adel Hamad 

(NH), 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) (refe-

rent). 

 

Afbud: Morten Hammerich (MH).  

Fraværende: Claus Skjoldborg Larsen (CS). 

 

Dagsorden:   

 

1.  Orientering om fag på ML: Musical/dramatik v/Sune Roholt Mortensen 

Sune fortalte om et ”Klar tale” kursus, som han har afviklet i alle 1.g klasser. Det har 

efter Sunes vurdering været godt og givet flere elever modet til at turde sige noget mere 

i timerne. Det blev efterfølgende bekræftet af JM, der selv har deltaget med sin klasse. 

Sune fortalte desuden om årets musical, som eleverne selv har skrevet – både tekst og 

musik. Den handler om unge mennesker og deres liv, men der bliver et strejf af skolens 

300års jubilæum i form af et billede potpourri. Sune opfodrede Bestyrelsen til at 

komme og se årets musical. 

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.  

 Referatet godkendt og underskrevet. 

  

3. Siden sidst 

Meddelelser fra rektor.  

TJ orienterede om aktiviteter på skolen ud fra de uddelte bilag herunder uddeling af det 

nye Mulermagasin. 

Kort debat om elevfordeling og muligheden for at lave lokale regler i Fordelingsudval-

get.  

TJ uddelte og orienterede desuden om et brev udsendt til elever og forældre vedr. fnat 

på skolen. 

Desuden blev udleveret en pjece om læse- og matematikvejledning på ML. Vi har tre 

læsevejledere og to matematikvejledere på skolen. 

 

4.  Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 

 Der var ingen. 

 

5. Elevtal. Bilag vedlagt 

UP orienterede kort om udviklingen i elevtallet ud fra bilaget. Sammenlignet med sid-

ste år, så er den gennemsnitlige klassekvotient større. Vi har to klasser færre end sidste 

skoleår, men kun 24 elever mindre. 

 

6. Orientering om budgetforudsætningerne, klasser og årsværk – se bilag 

 TJ orienterede ud fra bilaget. 

Det er en ny situation, at vi er nødt til at afskedige lærere.  
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Der har været en orientering i SU samt på et lærermøde. 

Bestyrelsen bakkede op og var enig i, at der foretages et skøn med henblik på at sikre, 

at den samlet set bedst kvalificerede arbejdskraft bibeholdes. 

KH bemærkede, at han gerne ville kvittere for, at der har været en god dialog med rek-

tor om processen. 

 

7. Regnskab 2019 og budget 2020 

 Bilag vedlagt. 

Forventet resultatopgørelse for 2019 

 Det forventet resultat for 2019 er et underskud på ca. 800.000 kr. mod det forventede 

underskud efter 2. kvartal på 681.342 kr. Afvigelsen skyldes primært, at klassekvotien-

ten på 1.stx er lavere end forventet (26,5 mod tidligere forventet 27,5). 

 De gennemførte holdtilpasninger fra november i forbindelse med oprettelsen af studie-

retninger på 1. årgang medfører færre udgifter til undervisningens gennemførelse, men 

det slår først rigtigt igennem i 2020.  

Alt i alt skyldes det forventede underskud for 2019, at vi i august fik en klasse mindre 

end budgetteret samt en nedgang i klassekvotienten og ekstra udgifter til vikarer.  

 

Budget 2020 

Samlet set er budgettet for 2020 i balance med godt 42.000 kr.  

Forudsætningen herfor er, at vi fra august 2020 har i alt 28 klasser (8 nye stx og 2 nye 

hf), og at alle nye klasser har 28 elever på tælledagen i november. Frafaldet er medreg-

net som gennemsnit for de seneste 3 år. 

 

På omkostningssiden har vi indlagt en udgift på 529.000 kr. til en nødvendig opgrade-

ring af det trådløse netværk, derfor er indkøb til lærercomputere og elektroniske tavler 

udskudt til årene 2021-2023. 

Vi har desuden indregnet en besparelse på ressourcen til undervisningens gennemfø-

relse. Den vil dog først slå igennem fra 1.8.2020, men give et mere positivt resultat i 

overslagsårene. 

Vi har i 2020 ikke afsat et beløb til selvforsikringen. Skader og reparationer må derfor 

dækkes af driftsbudgettet.  

 

Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender budget 

2020. 

 

MK orienterede ud fra søjlediagrammet om udviklingen i tallene og forklaring på un-

derskuddet i regnskab 2019. 

 

CN bemærkede, at hun kunne se noget positivt i et underskud, idet det viser, at det er 

svært at generere et overskud med de taxameterbesparelser, der har været. 

 

MK orienterede ligeledes om budget 2020 samt overslagsårene 2021-23. 

Vi har fra 2020 og frem budgetteret med 2 hf og 8 stx klasser, så vi alt i alt hvert år vil 

have 28 klasser. 

 

MK uddelte bilag vedr. likviditetsbudgettet for 2019 samt for 2021-23. 
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Det er nødvendigt med stigning i likviditeten, da vi endnu ikke ved, hvordan vi skal 

håndtere ferieforpligtigelsen i forbindelse med ny ferielov. Vi afventer nærmere in-

struks. Det er således ikke besluttet, om vi indbetaler alt til feriefonden eller vi selv vil 

administrere dele eller hele opgaven.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budget 2020. 

 

8.  Ferieplan (elever) 2021-2022 

 Bilag vedlagt. 

 Det indstilles at bestyrelsen vedtager ferieplan 2021-22. Der kan senere komme 

ændringer. 

TJ orienterede kort ud fra bilaget. Skolen følger hovedsageligt folkeskolens ferieplan, 

da det også koordineres med FynBus. 

 

Bestyrelsen vedtog ferieplan 2021-22. 

 

9. Studieretninger og fagpakker fra 2020 

NB: Punktet er kun aktuelt hvis vi får accept af vores ansøgning om lokal studieretning 

med Mediefag A.  

TJ meddelte, at vi desværre ikke har fået lov at udbyde en studieretning med mediefag. 

Der er kun tre skoler i landet, der har fået godkendt en lokal studieretning. TJ har været 

i kontakt med UVM og fået at vide, at vi var med i opløbet og at vi kan forsøge at søge 

igen næste år, - denne gang i maj måned - hvilket vi vil gøre.  

 

10.  Tilmelding til spisning og musical fredag den 31.1.2020 kl. 17.30 

TJ uddelte invitation til bestyrelsen til spisning og musical. Tilmelding foregår via mail 

til TJ. 

 

11. Kommende bestyrelsesmøder 

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

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

Mandag den 28. september kl. 16.00 

Tirsdag den 8. december kl. 16.00 

 

Bestyrelsens årsplan kan hentes som pdf på skolens hjemmeside:  

www.mulerne-gym.dk: Om mulerne → Bestyrelsen → Mødeliste og årsplan. 

 

 Det indstilles at bestyrelsen vedtager mødeplan 2020. 

 

 Bestyrelsen vedtog mødeplan for 2020. 

 

12. Evt. 

MK orienterede Bestyrelsen om fravigelsen af klasseloftet på hf. 

Bestyrelsesformanden godkendte afvigelsen.   

 

HJ spurgte til håndtering af ny ferielov på ML. TJ orienterede om, at det på ML er løst 

ved at flytte normperioden fra 1.8. til 1.7. Det er rent teknisk og får kun betydning ved 

opsigelse samt i tilfælde af sygdom i ferieperioden. 

 

Mødet sluttede kl.17.33. 
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_____________________ 

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 
 


