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Dagsorden

l. Velkommen til nye repræsentanter i bestyrelsen

LT bød velkommen til den nye bestyrelse, hvis medlemmer præsenterede sig kort.

Skolelederforeningen i Odense har påtaget sig at udpege en skoleleder til bestyrelsen.

Skolelederen vil deltage fra næste bestyrelsesmøde.

2. Konstituering af bestyrelsen

En enig bestyrelse konstituerede sig med Anne-Marie Mai som bestyrelsens formand

og Bo Damgaard som bestyrelsens næstformand.

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Under punktet blev det aftalt, at bestyrelsens vedtægter og forretningsorden

behandles på næste ordinære bestyrelsesmøde og evt. revideres.

4. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 31. marts (bilag 4)

Referatet blev godkendt og underskrevet.

5. Skolens kvalitetsarbejde (bilag 5a, 5b,5c, 5d)

a) Skolens reviderede kvalitetssvstem præsenteres og drøftes (bilag 5a og 5b)

LT præsenterede rammerne for skolens kvalitetssystem og de tre "projektspecifikke

måF, som skolen har arbejdet med i 2021-2022 i samarbejde med læringskonsulenter

fra Undervisningsministeriet.

LT præsenterede det reviderede kvalitetssystems fokus på mere systematisk

kvalitetsarbejde og nye tiltag omkring undervisningsevaluering og evaluering af fag.

BD noterede systemets fokus på eleverne og spurgte ind til, hvordan der arbejdes med

den enkelte lærers betydning for kvalitet. Bestyrelsen drøftede udfordringen mellem
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Uvm/s krav til et kvalitetssystem, der minder om New Public Management, og så det

vigtige daglige arbejde tæt på elever og lærere.

Bestyrelsen blev opfordret til næste år at følge op på arbejdet med de nye elementer i

kvalitetssystemet.

Bestyrelsesformand kvitterede for omtanken og systematikken i det nye system.

b) Skolens selvevaluering og foreløbige opfølgningsplan præsenteres og drøftes (bilag 5c).

LT præsenterede skolens selvevaluering, som skal omfatte områderne elevtrivsel,

elevernes læring, overgang til videregående uddannelse og evaluering af egne særlige

indsatsområder.

LT gennemgik selvevalueringens hovedpunkter. Elevtrivslen er overordnet fin, men det

er et opmærksomhedspunkt, at der er øget "pres og bekymringer" i særligt 3.g.

Eksamensresultater og løfteevne i hf er tilfredsstillende, l stx er der fortsat negativ

løfteevne, hvilket ikke er overraskende efter to år med mange aflyste prøver, l arbejdet

med løfteevne er det positivt, at flere elever end tidligere angiver, at de oplever, at de

får feedback i fagene, som de kan anvende.

For studenter-årgang 2018 er der færre stx-studenter, som er begyndt på en

videregående uddannelse end sædvanligvis. Skolen har tidligere haft særlig fokus på

2018-stx-årgangen (jf. selvevaluering 2019).

Bestyrelsen drøftede kort selvevaluering og tog den til efterretning.

Der arbejdes videre på den foreløbige opfølgningsplan.

c) Status på kvalitetstilsvn (jf. mail dateret d. 17. maj til institutionens bestyrelse og

øverste ledelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, bilag 5d).

LT orienterede kort om status.

6. Orientering om regnskab for l. kvartal 2022 (bilag 6a og 6b)

SP orienterede på baggrund af bilagene.

Bestyrelsen drøftede frafald i særligt en hf-klasse. LT orienterede om, at skolen har

inddelt elever i hf-klasser primært efter valg af kunstnerisk fag/idræt i l. hf, men næste

år afprøves noget nyt, da den inddeling har haft uheldige konsekvenser for

klassesammensætningen. Generelt oplever skolen en større tendens til, at elever

vælger fra, når noget opleves som vanskeligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen.

7. Meddelelser fra rektor (O) (D)

• LT orienterede kort om aktiviteter på skolen.

• Personalia: Fem undervisere går på pension ved skoleårets afslutning. Der er ansat

to undervisere fra l. august; de skal begge i pædagogikum. Barselsorlov og orlov

dækkes næste skoleår af et antal årsvikariater. Janne Toftgaard er ansat som

Odense
Katedralskole



vicerektor fra l. august. Skolen har pt samtaler med ansøgere til en stilling som

pædagogisk leder fra l. august.

• Nyt om optagelsesbekendtgørelse. Bestyrelsen blev orienteret om justering af den

politiske aftale om elevfordeling, der betyder, at lodtrækning erstattes af

transporttid i fordelingen af pladserne på gymnasierne. Odense Katedralskole vil

være et fordelingsgymnasium, hvilket betyder, at forældreindkomst samt

transporttid bliver afgørende for, hvilke ansøgere der får plads fra 2023.LT

kommenterede, at både kapacitet og fordeling fremadrettet vil blive styret centralt

og ikke af skolerne selv. LT udtrykte bekymring over, at det ifølge

elevfordelingsaftalen kun vil være muligt at skifte skole, hvis man enten har

fortrudt sit uddannelsesvalg, eller hvis man mistrives. I dag hjælper gymnasierne på

Fyn også elever med at skifte skole, hvis de fx ikke kan få den studieretning eller det

fag, de ønsker, på den skole, hvor de er optaget.

• LT orienterede kort om vigtige områder næste skoleår:

Optagelse - ingen ved endnu helt, hvad de nye optagelsesregler kommer til at

betyde for det praktiske arbejde med optag (som foregår forår 2023) og for

elevsammensætning.

Skolen gennemfører MTU og APV for personale i efteråret 2022.

En ny ledelse skal organiseres.

Der vil fortsat være fokus på arbejdet med elevtrivsel og løfteevne.

8. Mødeplan for bestyrelsen 2022-2023

Følgende mødedatoer blev vedtaget:

12. september, kl. 16-18

6. december, kl. 16-18

29. marts, kl. 16-18

22. maj, kl. 16-18

Dato for bestyrelsesseminar er ikke fastlagt. LT undersøger mulighederne for oplæg og

udsender doodle med forslag til datoer.
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2022.
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