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l. Velkommen til to nye elevrepræsentanter i bestyrelsen

Formanden bød velkommen til de to nye repræsentanter, Bilal og Sigurd.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 25. marts (bilag 3) (B)

Referatet godkendt

4. Orientering - og drøftelse af "siden sidst" i den aktuelle COVID 19-situation. Om

foreløbige planer for skoleårets afslutning og dimission, v. LT (O) (D)

LT orienterede om situationen:

Siden nedlukningen i marts har skolerne fulgt bekendtgørelsen om //nødundervisning//.

Eksamener for lg,2g og Ihf er aflyst.

For 3.g: én mundtlige eksamen i SRP (studieretningsprojektet) og to skriftlige

eksamener.

For 2. hf: to mundtlige og to skriftlige eksamener.

l alle fag gives afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) - også på hf og gsk

(gymnasial supplerings kursus), l fag, hvor elever skulle have været til eksamen, men

ikke kommer det, kopieres årskarakteren og påføres også som en eksamenskarakter på

eksamensbevis.

Særligt udfordrende for hf og gsk, hvor der normalt ikke gives standpunktskarakterer.

Der er pga. de særlige omstændigheder indført "individuel, faglige

evalueringssamtaler// i hf og gsk. Samtalerne afholdes, inden der gives afsluttende

standpunktskarakterer.

3.g og 2.hf er nu begyndt på eksamener, men efter udmelding fra

Undervisningsministeriet skal undervisning fortsætte helt frem til d. 19. juni. Der er

altså ikke stop for undervisning og derefter fuld læseferie, som der plejer at være på
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denne tid af året. Afgangselever kan have eksamen, læseferiedage og

undervisningsdage i løbet af den samme uge.

LT orienterede om fortsættereleverne. Skolen er i denne tid særligt opmærksomme på

dem. Der er bl.a. gennemført spørgeskemaundersøgelse, som er delt med klasseteam

og studievejledere om trivsel og udbytte af undervisningen. Eleverne er i deres svar

gode til at rose det, der har fungeret i den særlige situation - roser blandt deres lærere.

Elevernes giver dog også meget stærkt udtryk for, at de er udfordret både fagligt og

trivselsmæssigt af den fortsatte fjernundervisning.

Skolens Fællesudvalg drøfter, hvordan fortsætterklasser kan blive "rystet sammen" igen

efter sommerferien.

Der er i nødlovgivningen mulighed for at indkalde udsatte/sårbare elever. Der er pt

indkaldt 12-14 elever fra l. hf-årgangen. Hvis ikke der åbnes op for at l.g, l.h og 2. g

må møde på skolen inden sommer, påtænker skolen, at tage denne paragraf endnu

mere i anvendelse.

Skolen har ikke oplevet stort frafald i nedlukningsperioden, men kan frygte, at der pga.

af nødundervisningsperioden kan ske et større frafald i særligt l.hf end ellers.

Skolens ledelse har været i god og løbende dialog med skolens samarbejdsudvalg om

de vilkår for arbejde og undervisning, som mange gange er ændret siden nedlukningen i

marts.

LT understregede, at både elever lærere og øvrige ansatte har tacklet situationen og de

mange løbende ændringer på alle bedste vis. Det har været imponerende.

BD: stor respekt for, hvordan skolen og skolevæsenet generelt har løst denne

mærkelige situation.

TA: Understreger, at det i høj grad eleverne, der bærer igennem. De er stadig i fuld

gang.

RS: Bifalder kommunikationen fra ledelsen. Eleverne er udmattede. Det er godt, at

ledelsen har grebet ind med gode tiltag.

Sigurd: Der var ingen af eleverne, der havde forventet situationen, men det har været

en positiv oplevelse med kontakt fra lærerne/ledelsen/skolen. Stor ros til lærernes

arbejde. Der er en oplevelse af, at situationen er klaret fint.

Bestyrelsesformanden roser alle på skolen for den fine håndtering af situationen.
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5. Orientering om regnskab for l. kvartal 2020 (bilag 5), v. SP (O)

Regnskabet ligger tæt på det budgetterede. Der er små mindreforbrug på løn - knap

100.000 kr. - samt et merforbrug på øvrig drift på 32.000 kr. Der er dog en fejl:

Bygningstaksametret er 75.000 kr. mindre end budgetteret, fordi en fejl i l. udgave af

Undervisningsministeriets takstkatalog er brugt i budgettet - og der blev ikke tjekket

om takstkataloget blev opdateret. Det vil gentage sig de næste kvartaler også, og der vil

mangle 300.000 kr. hvert år fremover. Til gengæld gives der i år og de næste 3 år et

særligt tilskud til "styrkelse af de almen-gymnasiale uddannelser" på ca. 200.000 kr. pr.

år. Ministeriet giver desuden i år et tilskud på 24.000 kr. til ekstra vejledning af elever,

der endnu ikke må komme tilbage til skolen.

Der kommer altså samlet til at mangle ca. 100.000 kr. i indtægter hvert år de næste 3

år.

l balancen skylder skolen kreditorerne mindre end forventet. Det skyldes, at alle

offentlige institutioner er blevet opfordret til at fremrykke betalinger af fakturaer pga.

situationen. Det trækker likviditeten i negativ retning - likviditeten er ca. 700.000 kr.

lavere end budgetteret, men når fakturaer igen først betales når de forfalder, vil

likviditeten rette sig.

Samlet er regnskabet udramatisk. Det vigtigste er afsnittet om elevtal. Regnskabet

ligger tæt op ad et budget, der ikke er særligt positivt pga. et frafald i 2. g og l. hf i

foråret 2019, som for 2. g var usædvanligt stort. Skolen følger med i, om elevtallene

retter sig - ellers skal der ske besparelser.

Hvis det bliver nødvendigt med større besparelser, vil det være nødvendigt at se på

lærerløn. Beslutninger om besparelser skal i givet fald ske i løbet af efteråret 2020, så

de kan indarbejdes i opgavefordelingen for 21/22, der finder sted i foråret 2021.

Siden 31/1 er ingen faldet fra i 3.g, i 2.g er der 5 (heraf 3 udvekslingsstuderende, der

alligevel ville være stoppet til sommer), i Ig. er l stoppet, l 2hf er der O og i l.hf er der l

stoppet.

6. Orientering om endelig elevfordeling og om anmodning til Undervisningsministeriet

om mulighed for at nedsætte optagelseskapacitet for 2020, grundet

coronasituationen, v. LT (O)

Odense Katedralskole har sammen med Set. Knuds Gymnasium anmodet

Undervisningsministeriet om at kunne nedsætte optagelseskapacitet en smule. Der er

givet afslag.
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LT orienterede om det problematiske ved, at skoler skal indmelde en

//optagelseskapacitet// - som i virkeligheden skal være en //reservationskapacitet// -

allerede i december måned, inden man på skolerne har kendskab til årets ansøgere.

Sætligt i år kan det blive en udfordring, at skolerne skal og har reserveret plads til

ansøgere, der indleder med at søge orlov for at tage på udveksling i udlandet. Imidlertid

er nogle udvekslingsophold aflyst pga. COVID-19. Det er uklart, om eleverne derfor

begynder på skolen eller fx vælger et år på efterskole.

Der kan pga. COVID-19-situationen være en risiko for, at der derfor begynder for mange

elever i l.g til august. Det er dog svært at vurdere på nuværende tidspunkt.

l år har skolen 15 dgu-elever som ansøgere. Det sker, at nogle af disse falder fra, fordi

de fx optages på andre danseuddannelser inden skolestart.

Skolen har nu modtaget 85 ansøgere til tre kommende hf-klasser, og der kommer

stadig nye til.

7. Røgfri skoletid fra august 2020 (bilag 7), v. LT (B)

Alle skoler skal have indført røgfri skoletid senest august 2021. l Odense er der enighed

blandt ungdomsuddannelserne om, at røgfri skoletid indføres fra august 2020. Som

konsekvens skal skolens studie-og ordensregler om dette punkt revideres, og

bestyrelsen skal godkende ændringerne.

l det tidlige forår tilbød skolen (via kommunens tilbud) rygesto p kurser til elever,

snusstopkurser. Kun 4 elever tilmeldte sig dog.

Forslaget om reviderede studie/ordensregler er inspireret regler på de skoler, der

allerede har indført røgfri skoletid.

Skolen vil håndbolde reglerne over for alle elever, som bryder dem; men skolen vil ikke

påtage sig at lave særlig patruljering i byen i skoletiden for at opsøge elever, der bryder

dem.

Bestyrelsen påpegede en upræcished i teksten om, hvordan man som medarbejder skal

reagere, hvis man ser elever anvende hhv. cigaretter og snus. Teksten rettes, og

bestyrelsen kan da godtage de reviderede regler.

Evt:

• Orientering om kantine-udbud

Skolens kantine-forpagter har sagt op. Det er et krav, at en ny kantineforpagter findes

gennem et EU-udbud. Skolen anvender Dansk Servicerådgivning til at hjælpe med

dette. Udbuddet blev offentliggjort omkring l. maj. Forventningen r, at skolen har ny

kantineforpagter fra august.

Odense
Katedralskole



Orientering om bevilling fra Undervisningsministeriets rejsepulje til studieture til

Færøerne og Grønland 2020/2021.

To lærere har ansøgt puljen og fået bevilget 238.000 kr. til at gennemføre en tur til

Grønland med en kommende l. hf-klasse.

Personalia: pension og ansættelser

En lærer går på pension til sommer. Skolen har fasansat to lærere. Næste skoleår vil

skolen igen have en række vikarer ansat. Det skyldes, at tre fastansatte lærere har fuld

orlov næste skoleår, og at flere lærere skal på kortere og længere barsels-

/forældreorlov.

Mødeplan for bestyrelsen 2020-2021 (B). Følgende mødedatoer er foreslås:

17. sept. (uge 38), 30. nov. (uge 49), 23. marts (uge 12), 26. maj (uge 21).

Mødeplanen blev godkendt.

Bestyrelsen besluttede desuden at afholde et ekstra bestyrelsesmøde i oktober måned,

da flere dagsordenspunkter fra foråret er blevet udskudt pga. corona-situationen.

Der sendes snarest et forslag til dato for dette møde. (LT: mødet er fastsat til d. 29.

oktober).
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Lone Bjørndal Thomsen

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