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Møde i Odense Katedralskoles bestyrelse 

Onsdag d. 20. nov. 2019 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Evt. fælles opsamling på eftermiddagen – og kort om den videre proces frem mod 
formulering af strategiske fokuspunkter. 
 

3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 10. sept. (bilag 3) 
 

4. Opfølgning på budget 2019. Gennemgang af perioderegnskab (bilag 4a+b) (O) 
 

5. Forslag til - og vedtagelse af budget og budgetfordeling 2019-22 (bilag 5a+b) (D og B) 
 

6. Klassekvotient  
∙ 6a. Opgørelse og Redegørelse for klassekvotient (bilag 6a+b) 
∙ 6b. om 1.g-elevers ønske om - og fordeling på stud.-ret./klasser (bilag 6c) (O) 

 

7. Nyt om ny optagelsesbekendtgørelse (O) 
 

8. Vedtagelse af skolens ferieplan 2020-21 (bilag 8) (B) 
 

9. Ny personalepolitik  

Større principielle ændringer i skolens personalepoltik skal forelægges bestyrelsen til 

godkendelse. Den ny personalepolitik bygger videre på den tidligere, men er justeret, 

så den er tilpasset - og henviser til fx nyt lovstof og ny overenskomst. Derudover er 

personalepolitikken udvidet en del. Formålet har bl.a. været at få nedfældet vores 

praksis på skrift. Bilag 1 og 2 til personalepolitikken er ikke medsendt til bestyrelsen. 

Der er tale om tidligere vedtagne bilag, som fortsat gælder. Til gengæld er bilag 3 - og 

det tilhørende afsnit 16 i personalepolitikken helt nye. Bestyrelsen bedes være 

opmærksom på, at bilaget medfører, at der skal foretages en enkelt tilføjelse i skolens 

studie-og ordensregler: nemlig indsætte en frist på to uger for klage over en 

årskarakter. (D og B) 
 

10. Orientering om proces for MTU (medarbejdertilfredshdsundersøgelse), herunder om 
resultater og den fremadrettede proces. MTU er gennemført som en undersøgelse af 
skolens ”professionel kapital” (O) 
 

11. Meddelelser, herunder personalia og ”Hvad sker der på OK?” (O), Fx: 

UNESCO-skole:  
Elevrepræsentanter har deltaget i Global Camp  
I uge 46 har alle 2.g-elever arbejdet i et flerfagligt forløb om demokrati – bl.a. med besøg fra 
Mellemfolkeligt samvirke, som gennemførte dilemmaspil.  
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I uge 48 skal alle 3.g-elever deltage i et flerfagligt forløb om bæredygtigthed: eleverne skal 
selv vælge fag og udarbejde et innovativt løsningsforslag til en bærdeygtighedsproblematik. 
Det er tanken, at de bedst forslag skal præsenteres til et OS-arrangement i rådhuset i januar. 
 

Internationalisering:  
Første udveksling med skole i Mexico City og venskabsskole-aftale med Kina. 
 
 

“Røgfri skoletid”. Nyt? 

 
12. Eventuelt 

Kalender: 
• 5. dec. kl. 19.30: Julekoncert i Ansgars Kirke 
• 20. dec.: Juleafslutning i Domkirken  
• 23. januar: Informationsmøde for kommende elever 
• 26.-31. januar: Musical  
• 18. marts 2020: Forårskoncert 

Næste ordinære bestyrelsesmøde: d. 25. marts 2020.  

Punkter:  

• Årsrapport 2019 og tilhørende revisionsprotokollat 
• Budget 2020-23 
• Elevoptag 2020 

 

 

 
Lone Bjørndal Thomsen 

 

(O): Orientering, (B): Beslutning, (D): Drøftelse 


