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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 16. JUNI 2021 
 

Til stede: Malthe Hauberg Smed, Anette Raaby, Johan Brødsgaard, Palle Broman, Tina Riis 

Mikkelsen & René Jensen 

Afbud: Britta Riishede, Charlotte Ørbæk, Mette Hosbond Kristensen & Laura Emilie 

Steenberg 

1. Orienteringspunkter  

Elevfordeling 
Der blev orienteret om den nye politiske aftale om fordeling af elever. For optaget på SG 
ventes de nye regler at få begrænset betydning. 

Covid-19 på SG 
Der sker løbende test af elever og personale. Langt de fleste positive tilfælde, der findes ved 
kviktest på SG, har været falsk positive. 
Vi har haft et smitteudbrud på 47 smittede, der kan knyttes til to private fester. Udbruddet 
blev håndteret i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og er overstået. 

Tiltag til løft af elevernes trivsel og faglighed  
SG tilføres pga. COVID-19 i 2021 ca. 1,4 mio. kr. til en ekstra indsats i forhold til løft af 
elevernes faglighed og trivsel. Der er hidtil brugt godt 1 mio. kr. til diverse aktiviteter. Den 
resterende ressource bruges i efteråret til fagligt løft. 

3.g’ernes afslutning på deres gymnasieforløb  
Der holdes reunion-fest for de nuværende 3.g-klasser i næste skoleår. Ved hue-eksamen kan 
elever medtage op til 10 gæster. Der afvikles dimission over tre omgange. 

Eksamen og studentereksamensbevis  
En del elever har fået rykket eksamen pga. corona, og nogle har fået aflyst eksamen, og i 
sidstnævnte tilfælde erstattes eksamenskarakteren af årskarakteren. 
 
 

2. Økonomi  
 
Budgetopfølgning for perioden januar-marts 2021 (Bilag 1) 
Det udsendte bilag 1 blev gennemgået. Afvigelserne i første kvartal fra budgettet kan 
forklares. 
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3. Bestyrelsesseminar  
Med forslag om at afholde bestyrelsesseminar tirsdag den 14. september drøftes mulige 
temaer/emner. Det overvejes i forlængelse heraf, om det er relevant at involvere en ekstern 
oplægsholder eller facilitator.  
 
Datoen ændres fra d. 14/9, idet flere er optaget. Der udsendes en Doodle mhp. fastlæggelse 
af dato. 
 
Seminaret afvikles som et heldagsarrangement og indledes med et bestyrelsesmøde. 
Medlemmerne af bestyrelsen opfordres til at sende input til PB eller TM i forhold til: 

- Ideer til en oplægsholder, der har viden om samarbejde mellem bestyrelse og den 
øvrige organisation (inkl. udnyttelse af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer i 
perioder mellem bestyrelsesmøder) eller strategiske overvejelser 

- Forslag til en ekstern facilitator på seminaret 
- Forslag til temaer til drøftelse. 

 

4. Mål og strategi  
I henhold til vedtægterne er det bestyrelsen, der fastlægger institutionens målsætning og 
strategi for uddannelsen og tilknyttede aktiviteter. 
”Mål og strategi” opdateres årligt og indeholder dels en status for det forløbne skoleår, dels 
nye planer, herunder en opdatering af planerne på de forskellige områder med henblik på 
skoleåret 2021-22.  
”Mål og strategi” er opdelt i to særskilte hæfter:  
Status for skoleåret 2020-21 (Bilag 2).  
Planer for skoleåret 2021-22 (Bilag 3).  
 
Status for skoleåret 2021-21 og planer for 2021-22 blev gennemgået på mødet i form af 
nedslag. Det blev i den forbindelse konstateret, at status for 2020-21 i høj grad er præget af 
COVID-19. 

 
5. Eventuelt  
Datoer i efteråret 2021:  
Tiltrædelsesreception for Tina planlægges til den 5. august. 
 
Afskedsreception for Erik Olesen planlægges afholdt onsdag den 18. august kl. 13. 

Bestyrelsesseminar i efteråret, herunder efterårets bestyrelsesmøde. Dato fastlægges vha. 
Doodle, se punkt 3. 
 
Bestyrelsesmøde planlægges til onsdag den 8. december. Datoen konfirmeres på mødet i 
september. 
 

Referat: Brian Krog Christensen 
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