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Dagsorden: 

Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), Jakob Søborg (JS), Søren 
Carlsen(SC), Peter Abildgaard Andersen (AA), Anja Slooten (AS), 
Birgitte Nielsen(BI), Jesper Engsvang (EN), Lis W. Krat (LW), Annette B. 
Møller (AM), Anders Kristensen (AK), Adam Allouche (AD), Mads S. 
Christensen (MC), Nicoline Valentin (NV). 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde- 

 
Godkendt 
Formanden ønsker alle nye medlemmer 
velkommen 

2. Er der punkter på dagsordenen, 

som skal holdes for lukkede døre? 

 

Nej 

3. Sager til beslutning: 

 
• Gennemgang af vedtægter og 

forretningsorden 

• Konstituering af skolebestyrelsen 

 

Formanden klarlægger rammerne for 
bestyrelsens arbejde.  
Bestyrelsen beslutter, at revidere 
vedtægterne og forretningsorden ved 
næste møde. 
 
Der blev fremført et ønske om referater og 
dagsordner havde en større 
detaljeringsgrad.  
Bestyrelsen fastholder den nuværende 
form og vil hen af vejen se hvordan det skal 
gøres fremover. 
 
Konstituering: 
Rektor står for valget.  
Ole Glahn indstilles som formand og 
vælges. 
Søren Carlsen indstilles som næsteformand 
og vælges. 
 
 

4. Sager til drøftelse: 

 

Ingen 
 

5. Sager til orientering: 

 
• Evaluering af MUS/GRUS  

• Stillingsopslag til næste skoleår 

• Kvartalsregnskab 

• Organisationsændringer 

 

MUS/GRUS: 
Ledelsen havde delt medarbejder 
samtalerne mellem sig og de er forløbet 
godt. 
 
Ministeriet har pålagt ledelsen at indføre 
en strategi for evalueringer og 
kvalitetssikring, som Skolerådet kommer 
til at arbejde med frem til næste 
samtalerunde. 
Det er så tanken at der vil blive 
implementeret evalueringer på flere 



niveauer, i de kommende MUS/GRUS. 
 
Ansættelser til næste år: 
Nye: 
Lotte Wolsted – Matematik -Fast 
ansættelse 
Sarah Lund – Engelsk/ historie - årsvikar 
Nikolaj Brandt – Biologi/Geografi – Fast 
ansættelse 
Søren Brier – Kemi (Fysik) - årsvikar 
Sebastian Schultze – Biologi -årsvikar 
 
Genansættelser: 
Marie Najbjerg - uddannelsesstilling 
Vibeke Vestermarken - årsvikar 
Thomas Faist - årsvikar 
Anker Ravn - årsvikar 
Andreas Lawaetz - årsvikar 
Matthias Møller – Fast ansættelse 
Christian Malmos – Fast ansættelse 
Emile Stougaard- uddannelsesstilling 
 
Kvartalsregnskab: 
Regnskabet fremlægges. Der er et minus på 
ca. 223.000 i første kvartal. Der har været 
udgifter til byggeriet som der ikke har 
været budgetteret med og derfor kommer 
det til at fremstå som et underskud. 
 
Det blev diskuteret om der ved 
regnskabsfremlæggelsen af 
kvartalsregnskabet skulle forelægges et 
mere detaljeret regnskab.  
Det blev besluttet at vi fastholder den 
nuværende procedure ud fra det 
perspektiv, at kvartalsregnskabet er en 
status på årsbudgettet, som fremlægges i 
detaljeret form sammen med 
årsregnskabet.  
 
Organisationsændringer: 
Ledelsen fremlægger organisationsplanen. 
Ledelsen vil involvere lærerne og eleverne 
mere i skolens organisation og den 
forelagte organisationsplan, lever op til den 
ønskede målsætning. 
Den er godkendt af personale, SU og 
elevrådet. 
Bestyrelsen godkender planen. 
 
 

6. Skolen siden sidst: 

• Byggeri 

• Persondataforordningen 

 

 

Ledelsen fremlægger status på byggeriet. 

Det areal som bygningen placeres på skal 

købes af kommunen. Derfor er det vigtigt at 

det kommer på det kommende 

kommunalbestyrelsesmøde i juni. 



 

Persondataforordningen 

Personalet er blevet informeret og bedt om 

samtykkeerklæringer. Ligesom der er sendt 

samtykkeerklæringer ud til kommende elever. 

 

7. Evt. Det bør nævnes at der var 8 lærere der satte 

skolekomedien op og ikke kun elever som 

blev sat til referat ved sidste bestyrelsesmøde. 

 

Der er kommet nye tal fra datavarehus som 
er meget positive for skolen. 
 

Næste møde: 2. juli 2018 kl 10.30 

Bilag: https://www.kalundborg-gym.dk/wp-
content/uploads/2017/08/vedtaegt.pdf 
 
https://www.kalundborg-gym.dk/wp-
content/uploads/2017/08/bestyrelse-
forretningsorden.pdf 
 
Organisations opbygning 
 
Kvartalsregnskab 
 

 

 
 
 

Formand: Ole Glahn 

 
 
 

Referent: Mads Seneberg Christensen 
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