
Referat af bestyrelsesmøde på Kalundborg Gymnasium 
 Torsdag d. 10.6. 2021 kl. 17.00-19.00 

På Rektors kontor 

Inviterede: Jakob Søborg, Rene Gislum, Mette Lykkebo, Anja Slooten, Emil Bisserup, Johan S. 
Schwartzbach, Annette B. Møller, Finn Skouenborg, Peter Abildgaard Andersen, Lis W. Krat, 
Mads S. Christensen, Jesper Engsvang, Trine Lauridsen, Birgitte Nielsen 
Afbud:	Rene	Gislum,	Kristian	Kallenbach	
	

Dagsorden  
Sager til orientering  

1. Velkommen til nye 
medlemmer 

Anneli Friis Holdt, personalerepræsentant. Anneli overtager 
Finns plads i bestyrelsen. 
Martina Binderup Jørgensen, elevrepræsentant 

2. Skolens økonomi 
Bilag 1: 
Budget/resultatopgørelse 

LW fremlagde kvartalsregnnskabet. Når der står -1.498.000 kr. 
med rødt, så er det et udtryk for et overskud. 
På mødet udleveres et nyt bilag om forventninger til resultatet. I 
forhold til budgettet, så har tilpasninger på finansloven betydet 
1 mio. kr. ekstra tilskud.  
Skolen har i hele 2021 fået ca. 2,5 mio. kr. i Covid-tilskud. 
Lavere lønudgift på ca. 800.000 pga. opsigelser, negativ 
lønregulering. 
Samlingssalen er lejet ud til Falck for 60.000 kr. pr. måned. 
Lejemålet udløber 1. august. 
Genåbning efter Corona vil betyde øget udgifter på 
elevaktiviteter næste skoleår, blandt andet studieture for både 
2g og 3g. 
Der vil komme en ekstra udgift pga. tilpasning af nyt og 
gammelt ventilationssystemer. 
Køb af jord ved den nye indgang er ikke gået igennem med 
kommunen endnu. Når købet er godkendt, skal der laves 
cykelskure og hyggekroge. 
Desværre er forventningerne til elevtallet stadig faldende fra 
613 i 2021 til 568 i 2023 pga. faldende ungdomsårgange. 
AM: På andre skoler i regionen er der en øget andel af unge, 
der søger efterksoler. De tal kender vi ikke fra Kalundborg 
Kommune, skolen forsøger at få tallene fra UU. 

3. Personalesituationen Ændriger i personalesituationen pga. bortfald i arbejdsopgaver 
er gået så smertefuldt sommuligt. 
3 lærere har efterfølgende opsagt deres stillinger. Det har 
betydet af nogle lærere, der var skrevet ned i tid er blevet 
skrevet op igen. Der er ansat en ny underviser på 80% i musik 
og mediefag. 
Der er ansat 3 nye 4. gere 

4. Røgfri skoletid 
Bilag 2: Røgfri Skoletid politik 

Lovændringer gør at der skal indføres en politik fo røgfri 
skoletid. Elever og personale må ikke ryge i skoletiden. 
Politikken er fremlagt for elevråd, SU og Pædagogisk Råd.  
Jesper og Anja er blevet rygevejledere og vil gerne være 
behjælpelig, hvis de unge mennesker ønsker at stoppe med at 
ryge. I samarbejde med elevrådet vil man forsøge at lave nye 
aktiviteter i frikvarterne.  



Sanktionerne ved rygning bliver en 6-tals raket, da det ikke er 
målet eleverne smides ud af skolen. Elevrådet vil gerne have 
rygning også bliver forbudt til fester. Det bliver taget op i 
elevrådet næste skoleår. 
Rygeforbuddet bliver en udfordring for r-klasserne, da flere af 
eleverne stopper med medicin og kan gennemføre det pga. 
nikotinen. 
Hjælprforanstaltninger skal meldes ud til personalet. 
Nikotintyggegummi og plaster er tilladt. 
Røgfri skoletids politik er vedtaget af bestyrelsen. 

5. Revidering af årshjul 
Bilag 3: Årshjul 

Det reviderede årshjul sendes med. 

6. Skolen siden sidst Eleverne har i dette skoleår været hjemme i mere end 100 
dage. Det har udfordret eleverne både socialt og fagligt. 
Lærernes undervisning er blevet rost af mange familier, 
forældre erblevet klogere på romantikken og der er blevet lavet 
matematikkonkurrencer. 
Der er lagt en blokdag ind til ekstraundervisning til alle hold 
med mundtlige eksamener. Socialt har 1g elever været på 
Røsnæs naturskole, 2g og 1hf har været på Kragerup efter 
aftale med elevrådets forretningsudvalg. 
Rektor, en pedel, de 3 ansatte 4.gere og en ekstra 4g’er har 
stået for test af alle elever. Testerne kan nu teste en klasse på 
7 minutter. 
Afganseleverne har haft sidste skoledag med morgenmad, 
underholdning og fodbold mod lærerne. Alt forløb efter den 
indgåede aftale med eleverne. 
Efter sidste eksamen må der være 5 personer med på skolen. 
Der bliver desværre ikke nogen dimenssionensfest, det er 
besluttet fra UVM. Translokationen bliver i 2 omgange i hallen. 
Efter dimissionen er der vognkørsel, forældrene skal pynte 
vognen.  

7. Eventuelt 
 

Bestyrelsen skal udarbejde en strategi for finansiel risikostyring 
inden november 2021. 
Næste møde:  
September: 15. eller 21.  
December: 9. eller 13.  
Marts/april: Revisor inddrages i beslutningen 
Juni: Ny bestyrelse  

 
Formand: Jakob Søborg 

 
Referent: Birgitte Nielsen 

	


