
 Dagsorden til bestyrelsesmøde på Kalundborg Gymnasium 
9. december 2021 kl. 17-18.30 

Til stede: Jakob Søborg, Kristian Kallenbavh, Anja Slooten, Mette Lykkebo, Rene Gislum, Annette 
Bach Møller, Anneli Friis Holdt, Mads S. Christensen, Lis W. Krat, Birgitte Nielsen 
Afbud: Silje Lykke Jønsson 
	

Dagsorden  
Sager til orientering  

1. Coronasituationen Skolen har været forskånet for store Coronaudbrud. 
Juleafslutningen d. 22.12. er aflyst. Klasserne får 
mulighed for at julehygge d. 20. eller 21.  

2. Whistleblowerordning   Alle offentlige institutioner skal senest d. 17. december 
have en whistleblowerordning. Lønfællesskabet på 
Stenhus Gymnasium vil stå for en fællesordning for alle 
gymnasierne i fællesskabet. Hvis henvendelsen kommer 
fra en lærer eller en TAP’er og vurderes alvorlig, melder 
lønfællesskabet tilbage til rektor og hvis det er 
ledelseshenvendelse, meldes til Kristian Kallenbach. 

3. Skolen siden sidst Skolen arbejder hårdt på, at få alle udvalg op at køre 
igen, selv de tidligere populære festudvalg har været 
sværre at få besat.  
Der arbejdes på at gøre elevrådet mere selvstændigt. 
Lige nu arbejdes blandt på parkeringsstop uden for 
skolen, håndfrie vandhaner mm. 
Conni Edith Simonsen Centerchef for Enginering and 
Science Kalundborg vil gerne indtræde i Kalundborg 
Gymnasiums bestyrelse. 
Kristian Kallenbach genvælges til bestyrelsen og Tina 
Bech-Nielsson bliver kommunens 2. repræsentant. 
Kalundborg Gymnasium arbejder på at blive en del af 
Danske gymnasiers og DI’s forsøg med praksisrettede 
studieretninger. 
Gulvet på 1. sal kan stadig ikke lægges, i starten af 
januar tages der nye prøver af fugtigheden i gulvet. 
Læsevejledningen i den gamle administration bygges om 
til mindre rum. 

Sager til beslutning  
4. Budgetudkast 
     

Budgettet for 2022 er fremsat med et forventet underskud 
på 1,9 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et mistet socialt 
taksameter på 1,6 mio kroner og demografiske 
ændringer, der betyder mindre ungdomsårgange. 
Principperne for budgettet er sendt ud. Budgettet næste 
år laves på baggrund af 2 år, hvor forudsætningerne har 
været meget uforudsigelige pga. Corona. Der har været 
ekstra puljer til elevaktiviteter mm., øget udgifter til 
rengøring osv. Der er også fremadrettet et fald i antallet 
af elever de næste år. 
Budgettet er lavet på baggrund af usikre forudsætninger, 
det er ikke givet underskuddet bliver så stort. 
Personaletilpasningerne fra 2021slår først helt igennem i 
2022 i budgettet.  
Der forventes et overskud i 2021.  
Budgettet blev vedtaget 



5. Ferieplan  
Fjernes fra årsplanen? 
Bilag 1: Årshjul 

Bestyrelsen vedtog, at ferieplanen fjernes fra årshjulet. 
MUS, GRUS og MTU skrives ind løbende i dagsordenen, 
når undersøgelsen er behandlet  og ikke på faste 
tidspunkter i årsplanen. 

6. Klassekvotient Ingen klasser på Kalundborg gymnasium har over 
klasseloftet på 28. 
Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne 

7. Eventuelt 
 

Næste møde: Revisor inddrages i beslutningen 
Forslag d. 29.3. hvis muligt, d. 28.3. kan være et 
alternativ. 

 
Formand: Jakob Søborg 

 
Referent: Birgitte Nielsen 

	


