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Mødet afholdes virtuelt pga. COVID-19-situationen ^ 3
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l. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt ^
o

2. God kendelse af referat f rå bestyrelsens møde d. 19. maj (bilag 2) O

Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger

3. COVID-19-situationen og dens umiddelbare og forventede konsekvenser bl.a. for

skolens sociale liv og frivillige arrangementer og studierejser (O)

LT orienterede:

• skolen følger Undervisningsministeriets og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. De

ændres løbende.

• Der har siden sommerferien været konstateret i alt tre tilfælde af COVID-19-

smittede elever; en hf-elev og to stx-elever. De tre elever har tilsyneladende ikke

smittet andre elever i løbet af skoledagen.

• Hver dag må en række elever og medarbejdere deltage i undervisning/arbejde

hjemmefra pga. COVID-19-situationen. Det drejer sig om elever/medarbejdere,

der har symptomer på/kan have mistanke om at være smittet med COVID-19, og

som skal testes. Det giver udfordringer for både elever og undervisere, når nogle

elever er hjemme og andre på skolen.

• Idrætsdag blev gennemført d. 4. sept. på Dalum Stadion efter de gældende

retningslinjer. Politiet kom forbi og kunne bekræfte dette.

• Alle ungdomsuddannelser og videregående uddannelser har været til et antal

virtuelle møder med Odense Kommune for at drøfte det stigende smittetryk i

Odense i begyndelsen af september og eventuelle "ekstra tiltag" på

institutionerne. På Katedralskolen havde det bl.a. som konsekvens, at alle fysiske

møder for elevorganisationer og musical blev aflyst i perioden 9. sept-23. sept.

Desuden er kommunens informationsmateriale videresendt til elever og forældre.

På skolen er lejet ekstra håndvaske til skolegården, og der er særligt gjort

opmærksom på brug af håndsprit om morgenen. Der er håndsprit i alle lokaler.

• Skolen har truffet en beslutning om, at studieturene for l. hf og 2.g-klasser i marts

måned 2021 skal gennemføres i Danmark. Alle l.hf - og 2.g-klasser er orienteret

mundtligt om dette. Ligesom alle elever og forældre har fået tilsendt brev med

begrundelse for beslutningen.
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• Det er vanskeligt for særligt elevernes sociale liv, at der er skrappe restriktioner

for, hvor mange og hvordan elever kan samles. Men grundlæggende har både

elever og medarbejder en pragmatisk tilgang til den vanskelige og foranderlige

situation.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Opfølgning på budget 2020 (O) (bilag 4)

SP orienterede på baggrund af det grundige bilagsmateriale:

• Regnskabet for 2020 ender sandsynligvis bedre end budgetteret.

• Skolens likviditet er af forskellige grunde på nuværende lavere end forventet,

men det forventes, at den ender som budgetteret.

• Likviditetsudviklingen er på længere sigt uholdbar. En væsentlig forklaring er det

udsædvanligt store frafald i 2.g i 2019.

Desværre erelevtallene i fortsætterklasserne pr. d. 7. sept. ikke markant forbedret;

særligt er der færre elever i 2. hf end forventet, og skolen dimitterer en historisk lille

hf-årgang til sommer.

l l.g er elevtallet pt tilfredsstillende. SP orienterede om de fordele og ulemper - i

forhold til klasseloft - det fører med sig, at der i nuværende l.g er flere dgu-elever,

end der plejer at være.

l. hf-tallet er foreløbigt tilfredsstillende, men det er for tidligt at sige, hvordan

frafaldet udvikler sig.

Som optakt til arbejdet med kommende budget orienterede SP om, at der kommer

mindre besparelser på bygningstaxametret. Desuden er det meldt ud i forbindelse

med Finanslovsforhandlingerne, at besparelser på uddannelsesinstitutionernes

såkaldte markedsføringsudgifter skal bidrage til finansiering af politiforliget. Det er

endnu uklart, hvor mange penge gymnasierne til sammen og hver for sig skal spare i

den forbindelse.

SP orienterede om, at skolen MED-udvalg og økonomiudvalg er orienteret om

økonomien og har drøftet, om skolen allerede nu skal begynde at udarbejde

spareplaner.

Ledelsen mener dog ikke umiddelbart, det er en god idé at planlægge konkrete

besparelser, når det er uvist, hvor meget der skal spares.

LT kommenterede, at bLa. gymnasiernes interesseorganisationer har gjort

opmærksom på, at de bebudede besparelser ikke handler om

markedsføringsudgifter, men om besparelse på uddannelse, da skolerne ikke får

særskilt budget til markedsføring.

På Katedralskolen går markedsføringsudgifter bl.a. til orienteringsaften for

kommende elever og til informationsfoldere til nuværende elever om fx mødepligt,

skriftligt arbejde, gode råd om digital adfærd mm.
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LT orienterede i forlængelse af punktet om, at Odense Kommunes store

uddannelsesmesse i november måned for gmndskoleelever netop er blevet aflyst

pga. COVID-19. Derfor er alle ungdomsuddannelser blevet bedt om at producere en

film om deres uddannelser og skole. Ungdommens Uddannelsesvejledningvilså

bruge disse film som information. Udgifter til sådanne film betragtes som

markedsføringsudgifter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. AM støttede ledelsen i afvente med at

planlægge konkrete besparelser, så der ikke hele tiden tales om besparelser.

5. Orientering om elevoptag 2020 (O)

LT orienterede om årets optag i l.g og l. hf.

Skolen havde indgivet er reservationstal til stx på 245 til regionen. Der er nu 224

elever i l.g, hvilket svarer 28 elever i gennemsnit i hver klasse.

Katedralskolen har ikke optaget nye elever i stx i løbet af grundforløbet, men har

kendskab til elever udefra, der ønsker at begynde på skolen i studieretningsforløbet.

De optages, hvis der er plads i de studieretningsklasser, de ønsker.

l hf virker den nye årgang lidt mere stille og skolevant end sidste års l.hf-årgang.

6. Nyt (hvis der er nyt) om kommende elevfordelingsregler og ny taksameterordning.

Desuden om Fyns HF & VUCs anmodning til Region Syddanmark om at oprette 2-årigt

stx ("studenterkursus") (O)

LT orienterede om, at der er ikke truffet beslutninger om nye elevfordelingsreglerne

eller nyttaksametersystem.

Nye elevfordelingsregler har som formål at hjælpe udkantsgymnasier og at få fordelt

ikke-vestlige elever mere ligeligt mellem skoler. Samtidig udtrykker mange ønske om,

at elever skal have "frit valg".

l forbindelse med elevfordeling drøftes også kapacitetsstyring.

LT orienterede om Fyns HF ogVUC ønske om at udbyde 2-årigt STX og baggrunden for

dette.

GymFyn lavede et fælles høringssvar til ønsket i februar, hvor der bl.a. blev udtrykt

bekymring over, hvem der vil søge et sådant udbud, for om det vil forstærke

tendensen til at fynske unge søger fra [andet mod byen, og for om det vil medføre en

samlet øget kapacitet på Fyns HF. Regionen har endnu ikke truffet beslutning.

LT bemærkede, at der er et fint samarbede med Fyns HF om optagelse og fordeling af

hf2-ansøgere.

7. Status på sidste års indsatsområder (O, D) (bilag 7)

- og i forlængelse heraf orientering om erfaringer med SRP (studieretningsprojektet)

og om dette år indsatser på hf.
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LT orienterede og tilføjede til bilag 7:

• Skolens strategiproces: Skolens personale blev i februar 2020 præsenteret for en

foreløbig strategisk ramme udarbejdet af skolens MED-udvalg,

medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og ledelse. Fra marts blev arbejdet

med strategi sat på pause. Arbejdet med strategi tages nu op igen, og det er

ønsket, at bestyrelsen i oktober kan præsenteres for - og drøfte udkast til

strategiske fokuspunkter.

• SRP i 3.g, sommeren 2020: Det nye studeretningsprojekt (SRP) blev afviklet for

første gang. På Katedralskolen er der de sidste år foregået et stort

udviklingsarbejde frem mod gymnasiereformens nye SRP. Som altid har eleverne

haft faglige vejledere, men som noget nyt har der også været arbejdet med

kollektive vejledningsgrupper og med skrivevejledere.

S.g-eleverne klarede sig flot i SRP. 30% af eleverne fik karakteren 12.

Gennemsnittet for SRP blev 8,6. Det er ikke muligt at sammenligne med andre

skoler, da der ikke findes data endnu. Det er ikke muligt at sammenligne med

tidligere års SRP-gennemsnit; dels fordi SRP nu er mundtlig eksamen, hvor den

tidligere var skiftlig, dels fordi året var anderledes. SRP var således den eneste

mundtlige eksamen, 3.g-elever skulle op i, sommeren 2020.

• Fravær: Det er ikke muligt at give et sikkert samlet fraværstal for skoleåret 2019-

2020, da fraværsregistreringen fra marts og frem blev påvirket afCOVID-19-

situationen. På nuværende tidspunkt i det nye skoleår er fraværsregistreringen

påvirket af, at en del elever skal være hjemme pga. COVID-19-relaterede forhold, l

begyndelse af skoleåret skulle disse ikke tilbydes nødundervisning, men blev blot

noteret fraværende. Nu skal disse elever tilbydes nødundervisning og kan altså

være til stede via fjernundervisning. Andre, der er hjemme, må dog ikke være med

via fjernundervisning og skal noteres fraværende. Fraværsregistreringen under

disse vilkår kan ikke direkte sammenlignes med tal for tidligere år.

Unge og alkohol til debat. Kort "bordrunde" om emnet (bilag 8) (D)

LT orienterede kort om baggrund for punktet. Emnet har stor bevågenhed politisk og

i forskellige i interesseorganisationer.

På Katedralskolen følger vi de gældende regler. Desuden har de fynske stx-gymnasier

et fælles alkoholkodeks. Men gør skolerne/Katedralskolen nok, eller skal vi gøre

mere?

Bestyrelsen drøftede emnet. Generelt var meldingen fra elever- og

medarbejderrepræsentanter, at der er gode og trygge ramme omkring alkohol ved

s ko lef ester.

Flere udtrykte betænkeligheder ved, om forbud er vejen frem.

Bilal bemærkede, at det ikke er til, at vide, om et forbud hjælper - om de unge vil tage

det til sig. Men man kan blive ved med at lade vagter sende for fulde elever hjem. Man

kan stille krav til, at man skal kunne opføre sig pænt og voksent.
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LE bemærkede, at hele diskussionen om unge og alkohol handler om at være ung og

ungdomsmiljøet. Selv på den samme skole er der store forskelle på, hvilke

strømninger der gør sig gældende i de enkelte klasser.

LT bemærkede, at det er vigtigt at vi arbejder for, at det ok ikke at drikke som

gymnasieelev. Det er det i mange klasser, men ikke i alle. LT udtrykte bekymring for

binge drinking, fordi der er for mange eksempler på, at det går galt for unge, der har

drukket for meget.

AK bemærkede, at der også er et forældreansvar. Skolen skal ikke påtage sig ansvar

for opdragelse. Kulturen er opbygget uden forskolen. Skolen kan sætte rammer.

Generel enighed om, at der fortsat skal arbejdes med god alkoholkultur. Opfordring

til at drøfte videre med elevråd og evt. skolens fest-udvalg og gerne tænke i at lade

elever lave kampagne for hinanden.

9. Meddelelser fra rektor (O)

Der er indført røgfri skoletid fra august. En tydelig konsekvens er, at der ikke længere

står elever og ryger i skoleporten. Der er tilbud om kursus i rygestop/snusstop til

elever.

De mange aktiviteter, der plejer at være på skolen uden for undervisningen, er aflyst

eller udskudt pga. COVID-19-situationen. Teaterkoncert skulle have spillet nu, men er

udskudt. Teaterkoncerten forventes dog afviklet under COVID-19-retningslinjer

senere på året.

10. Evt:

a) Dato for næste møde

29/10
b) Dokumentation for bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen betragtes som reelle ejere af Odense Katedralskole og skal derfor

(vha. Nemld) bekræfte de oplysninger, Danske Bank har på dem.
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Lone Bjørndal Thomsen

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