
Bestyrelsesmøde 6. december 2022

Referat af møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

Mandagd.l2.sept.2022kl.l6 Q Q.

?i&3
777 stede: Anne-Marie Mai (AM), Bo Da mga ard (B D), Jan Schmidt (J 5), Erik Rå vn Nielsen (ER), l

Q
Birgitte Wemberger(BW), Tony Søndergaard Andersen (TA), Rasmus Storm (RS), William Heide

(WH), Olivia Sofie Byskov (OB), Janne Toftgaard (TO), Steffen B. Petersen (SP), Lone B. Thomsen 7^

(LT). 2.
o

Afbud: Hanne Kjærbæk Melchiorsen (H M)

l. Velkommen

AM bød velkommen.

Ny i bestyrelsen er Hanne Kjærbæk Melchiorsen, udpeget af Odense

skolelederforening.

Ny vicerektor, Janne Toftgaard, blev budt velkommen og præsenterede sig selv og sit

arbejde på Katedralskolen.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde d. 24. maj (bilag 3) (B)

Godkendt

4. Opsamling på oplæg ved Maja Bødtcher-Hansen, herunder evt. beslutning om videre

drøftelse i bestyrelsen.

Skolens bestyrelse, MED-udvalg og ledelse samledes inden det ordinære

bestyrelsesmøde og hørte oplæg ved Maja Bødtcher-Hansen om, hvad der rører sig

omkring gymnasieskolen. Maja Bødtcher-Hansen er næstformand i Danske

Gymnasier. Oplægget berørte emner som ny elevfordeling, alkoholkultur,

seksualundervisning,elevtrivsel,arbejdskraftsbehov,evt. ændringer af stx-

grundforløbet.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med oplægget og de mange spændende

pointer. Bestyrelsen drøftede oplægget; bl.a. pointen om, at det gymnasierne ofte

bliver bedt om at implementere politiske ønsker på forskellige områder (fx de

politiske ønsker om at begrænse unges alkoholforbrug, om at sikre

seksualundervisning etc.). Det gælder om at forholde sig til, hvordan nye tiltag kan få

plads på OK på en måde, der passer til skolen og dens elever. Mange af emnerne for

oplægget har tidligere været drøftet i bestyrelsen og vil uden tvivl blive det igen
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5. Opdatering af bestyrelsens forretningsorden og vedtægter (bilag 5a og5b) (D) (B)

Bestyrelsen besluttede følgende:

• "Formand" ændres til //bestyrelsesleder//

• "Næstformand" ændres til //bestyrelsesnæstleder//

• "Bestyrelsens formandskab" ændres til "bestyrelsens

ledelse/7//bestyrelsesledelsen//.

Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede konsekvensrettelser.

Opdateret forretningsorden og vedtægter lægges på skolens hjemmeside.

6. Opfølgning på budget 2022 (bilag 6a og 6b) (O), og status for langfristet gæld (bilag

6C)(B)

SP orienterede om opfølgning på budget med udgangspunkt i bilagene.

Samlet set er regnskabet en anelse bedre end budgetteret. Endnu ikke stærkt

forøgede omkostninger på el, vand og varme, da skolen er med i en fællesaftale, hvor

elpriserne er låst fast. Hvis de høje energipriser fortsætter, kan det dog få

konsekvenser. Bestyrelsen blev orienteret om skolens laveste likviditet i kvartalet,

som aftalt i skolens finansielle strategi.

Bestyrelsen spurgte ind til mindreforbruget på pædagogisk kompetenceudvikling. LT

kommenterede, at budgettet til kompetenceudvikling først og fremmest anvendes til

læreres deltagelse i eksterne kurser, men dem er der færre af i disse år. Det skyldes

dels, at lærere må prioritere deres tid i højere grad end tidligere, dels at en meget

vigtig del af lærernes kompetenceudvikling foregår på skolen, fx i faggrupper, i teams,

på PR-møder og ved pædagogiske dage. Det fremgår ikke tydeligt af regnskabet for

kompetenceudvikling. TA erklærede sig enig.

ER gjorde opmærksom på, at 2. kvartal typisk ikke er så udgiftstungt ift. kompetence-

udvikling, da det er eksamensperioden.

AM foreslog, at skolen i endnu højere grad udnytter sin mulighed for at betale dygtige

oplægsholdere udefra til den interne kompetenceudvikling.

Bestyrelsen takkede SP for det meget grundige arbejde og tog orienteringen om

budgetopfølgning til efterretning.

SP orienterede om skolens mulighed for at omlægge lån. Bestyrelsen besluttede, at

skolen foreløbigt fastholder eksisterende lån.

Dog kan situationen ændrer sig, og da vil SP kontakte bestyrelsen og bede om en

elektronisk godkendelse af en låneomlægning. Bestyrelse tilsluttede sig dette.

Odense
Katedralskole



Bestyrelsesmøde 6. december 2022

7. Kvalitetsarbejdet (jf. skolens kvalitetssystem) (0)(D)
- Status på tilsyn og eksamensresultater 2022 (bilag 7a)

- Indsatsområder 2022-2023 (bilag 7b)

LT orienterede om, at skolen fortsat afventer ministeries tilbagemelding på

redegørelse efter sidste års tilsyn. Kvalitetsarbejdet fortsætter ufortrødent.

Bestyrelsen blev orienteret om sommerens eksamensresultater. Der er endnu ikke

udmeldt løfteevnetal. Særligt for hf må det i 2022 være vanskeligt at sammenligne

eksamensresultater og udregne løfteevnetal, da hver hf-elev selv kunne vælge

mellem at gå til eksamen i alle fag eller i fire fag færre end normalt; for disse fag ville

elever få en årskarakter ophøjet til eksamenskarakter.

Tilsynet 2021-2022 har bedt skolen se nærmere på resultater af SRP. LT orienterede

om SRP-resultater i perioden 2020-2022. Antallet af elever, der får 10 eller 12 stiger

gennem perioden. Ca.35%af3.g-e[evernefikl2 i 2022. Det er vanskeligt at forestille

sig, at flere kan få topka rakte rer. Det er vanskeligt at se, hvad der er fælles for de

elever, der får laveste karakterer - udover, at flere af dem generelt har et fagligt

niveau under middel. Skolen overvejer derfor, om der kan laves særlige tiltag i SRP-

perioden for disse elever. Det er ikke muligt at konkludere, om der er særlige

fagkombinationer, som eleverne klarer sig mindre godt i end i andre.

TA bemærkede, at stigningen i karakterer afspejler, at lærerne er blevet bedre og

bedre til at hjælpe eleverne med at skrive gode SRP-opgaver. LT støttede dette og

udtrykte nogen undren over, at [æringskonsulenterne har bedt skolen undersøge

SRP-resultater nærmere.

LT orienterede om årets særlige indsatsområder med udgangspunkt i bilaget.

Bestyrelsen drøftede kort og konkluderede, at der er gang i meget. AM roste skolen

for systematikken i arbejdet og opfordrede til at fokusere på de gode indsatser, der er

sat i gang. RS og TA bemærkede, at det er vigtigt, at det, skolen arbejder med,er og

når at blive en del af skolens kultur.

8. Skolens underretningspligt, anmeldelsesret og anmeldelsespligt (bilag 8) (O) (D)

LT orienterede med udgangspunkt i bilaget. Skolen ledelse og studievejledere har

drøftet, hvilken ret og pligt skolen har, og er i tæt kontakt om vanskelige sager.

Bestyrelsen drøftede kort bilaget.

9. Meddelelser fra rektor (O), herunder om

aktiviteter på skolen aug.-sept. og kommende større arrangementer (bilag 9a)

teaterkoncert med 2.g-musikelever i uge 38

10. Evt:

Intet under eventuelt
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. sepember 2022.

Anne-Marie Mai

;^^^^-^ ^— - ^^^<<' /%^

Jan Schmidt Nielsen Erik Ravn Nielsen

Birgitte Weinberger iy Andersen Søndergaard

£^
Rasmus Storm

f7//^
William O. B. N. Heide

Olivia Sofie Byskov
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