
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 13. marts 2020 på MSG-Haslev 

Til stede: 

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Ole Vive (OV), Marianne Hoff Andersen (MA), Kurt 
Munk (KSM), Rasmus West Eliasen (RE), Tonning Troels Klem Thomsen (TTH), Hilde Agergaard Svendsen fra 
3b (HS), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO) 

Afbud: Berit Hvalsøe (BE), Camilla Schmidt (CS) og Jesper Ulrich Jørgensen (JJ). 

Referent: Brian Olesen (BO) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen kommentarer. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 13.12.2019 (referat sendt tidligere) 

Referat er godkendt og fremlagt til underskrift. 

3. Perioderegnskab per 31.3.2020 (bilag 1+3) 

Tonning (TTH) gennemgik perioderegnskab: 

- Perioderegnskab gældende for 1. kvartal med dertil hørende usikkerhed. 
- 1. kvartal 2020 er der modtaget t.kr. 175 mere i taxameter end budgetlagt pga. højere social 

taxameter og modtaget aconto pædagogikum taxameter. 
- 1. halvår på STX er der realiseret 3 flere elever end budgetlagt men realiseret 4 færre HF elever end 

budgetlagt. Det svarer samlet set til ca. t.kr. 55 mindre i taxameter indtægter for 1. halvår. 
- Deltagerbetaling og andre indtægter er der modtaget t.kr. 334 svarende til budget. Der er dog 

afvigelse på t.kr. 60 på salg i kantinen pga. COVID19. Dette opvejes af tilskud fra kommune til 
teaterforestilling. 

- Samlede udgifter til løn og lønafhængige omkostninger ligger t.kr. 168 under budget bl.a grundet 
mindre skriftlig censoraktivitet. 

- Afskrivning med t.kr. 16 mere end budgetlagt der skyldes merindkøb af lærercomputer. 
- Køb af tjenesteydelser t.kr. 60 højere end budgetlagt pga. udgift til forestilling. 
- Løn og lønafhængige omkostninger til ledelse og administration ligger t.kr. 100. over budget pga. 

sygemelding. 
- 1. kvartals resultat udviser et overskud på t.kr 816 imod det budgetlagte t.kr 160.  

Kommentarer: 

- Har COVID19 haft betydning for regnskabet?  
o COVID19 har resulteret i en reduceret taxameterindtægt på Intro/brobygningstaxameter i 

1. halvår på ca. t.kr. 280. Der gives muligvis kompensation for dette. Der kan muligvis 
komme mere brobygningsaktivitet i efteråret. 

o UMV har udmeldt 15 mio. kr. til fordeling på alle gymnasier. MSG har fået anvist t.kr. 148 
hvor der er usikkerhed om hvorledes disse kan anvendes. 

o I forhold til rengøring har der blandt TAP og kantinen været fleksibilitet i forhold til at sikre 
afspritning idet deres typiske opgaver har været reduceret. 

Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning. 

  



4. Vedligeholdelses- og renoveringsplaner for bygningsmasse på MSG (bilag 4-7) 

Tonning (TTH): 

- Hvis der ændres på udseende på skolen ved at sløjfe vinduer, skal der indhentes en byggetilladelse 
ved kommunen pga. skolens mulige status som bevaringsværdig klasse 2. Derfor er det ikke 
relevant at se på mulighed for at sløjfe vinduer i mansardtag. 

Kommentarer til vedligeholdelses- og renoveringsplan: 

- RE: MSG betaler selv for vedligeholdelse af en bygning der har betydning for borgerne. Kommunen 
burde tage det til sig, at bidrage til vedligeholdelse.  

- OV: Er grundlæggende enig. Men det er ikke en kommunal opgave at bidrage til vedligeholdelse af 
selvejende skoler. Det kan dog være at der er nogle muligheder men det ville være til en 
byrådsmæssig beslutning at sætte midler af til støtte af vedligeholdelse. 

- VS: Støtter at ledelsen indhenter tilbud for at komme i gang med processen. 
- KSM: Det kan på længere sigt have betydning for værdien af bygningen at nøjes med at lægge 

betontegl på taget. 
- TTH: Der er likviditet til at gennemføre renovering.  
- LE: Vi har ikke endnu set på mulighed for at få dækket del af renoveringen ved fonde og 

kommunen. Men det forudsætter et prospekt at fremlægge. Derfor har vi behov for mandat til at 
gå videre. 

- RE: Måske kan kommunen hjælp med at søge fonde? 
- OV: Det kan der ses på.  
- OV: Må man lave samarbejde med EUX i forhold til at stille stillads op? 
- LE: Det kan være udfordringer med sikkerhed og ansvar ved opstilling. Det er noteret som forslag. 
- LE: Vi har i en årrække holdt budget på vedligeholdelse tilbage i en længere periode i forbindelse 

med besparelser. Nu er der lavet 5-års plan for vedligeholdelse. 

Bestyrelsen giver ledelsen mandat til at indhente tilbud på de tre bygningselementer i henhold til 
tilstandsrapportens prioritering af renovering af klimaskæm. 

Kommentarer til salg af pedelbolig: 

- TTH: I forbindelse med salg af pedelbolig har landinspektør har været ude at se på skel. Der er 
ændret på skel som er godkendt af naboer. Der er kommet to vurderinger af bolig ved salg. Der 
mangler at blive set på om skolens samlede belåning ændres ved salg af pedelboligen.  

- HC: Det er vigtigt at sikre at krav og forventning om gennemskuelighed over for offentligheden ved 
salg til nuværende lejere. 

- LE: De nuværende lejere er orienterede om proces og offentliggørelse af salg. 
- TTH: Lejere kan gøre krav på lejeres rettighed hvis udlejning forlænges. Dette forklare at udløb af 

lejekontrakt. 
- VS: Hvis lejerne er interesserede er det oplagt at indlede forhandlinger om skuffesalg ud fra de 

indhentede vurderinger.  

Bestyrelsen giver ledelsen mandat til at ledelsen kan fortsætte forhandling med nuværende lejere såfremt 
det ikke strider mod krav om gennemsigtighed ved gennemførelse af skuffesalg. 

 

5. Elevoptaget til 20-21 og forventede antal klasser per 1.8.2020 

Lene (LE) kommenterer søgetal til MSG og klassedannelser: 

- Ved gennemgang for medarbejderne har der været lagt vægt på at vi skal være stolte af søgetal 
sammenlignet med nærliggende gymnasier. 

- Der har været et fint søgetal sammenlignet med sidste år. Der har været anden fordeling mellem 
afdelingerne men det samlede elevtal er på niveau. 

- Ved analyse ses at EUX har øget søgning som resultat af markedsføring og politisk opmærksomhed. 
Det har dermed resulteret i en reduceret ansøgning til alle gymnasiale ungdomsuddannelser.  



- Søgningen til ungdomsuddannelser til Faxe og Ringsted er opgjort til 61-66%. Der er en markant 
større andel unge der vælger EUD sammenlignet med omkringliggende kommuner. 

- Aktuelt er der 111 ansøgere til STX på MSG-H hvor 5 skal til optagelsesprøver, 105 ansøgere til STX 
på MSG-R hvor 23 skal til optagelsesprøve. Det forventes ikke at ret mange består 
optagelsesprøven på MSG-R. Dermed forventes at vi starter op med 4 klasser på MSG-H og 3 på 
MSG-R. 

- Analyse af unges valg af ungdomsuddannelser i Ringsted viser 13-14% vælger en STX i anden by og 
primært Roskilde. Vi er i gang med afklaring af baggrunden for fravalg af MSG. 

- Analyse af ansøgers køn viser at det er et fald af andel af drenge. Analyse af herkomst viser større 
andel af elever med anden etnicitet end dansk på MSG-R. Vi er i gang med samarbejde og afklaring 
af baggrund for drengenes fravalg og mindre andel af etnisk danske unge.  

- Andelen af unge der vælger EUD i Ringsted kommune efter 9. klasse er tæt på 25%, som er markant 
højere end landsplan på 17%. Andelen af unge der vælger ungdomsuddannelser i Ringsted, er 
markant lavere end på landsplan. På trods af dette indstiller Ringsted kommune til at der vejledes 
til at flere vælger erhvervsuddannelser. Direktionen i Ringsted Kommune har endda indstillet til en 
reduktion af ansøgninger til gymnasiale uddannelser fra 9. klasse elever. 

- Det er et politisk direktiv at, der i højere grad vejledes til erhvervsuddannelserne. UU-vejledningen 
er hjemtage til kommunen. Det er en udfordring at komme i dialog med kommunen omkring den 
politiske beslutning og vejledning. 

- I Faxe kommune er der andre udfordringer i forhold til de unges valg der knytter sig til et noget 
større geografiske opland. 

- HC: Det kunne være hensigtsmæssig med en tættere dialog med Ringsted kommune omkring 
andelen af unge der vælger STX i Ringsted. 

- LE: Der er aftalt møde med Henrik Hvidesten og Gitte Løvgren. Det er fortællingen der skal arbejdes 
med i forhold til at tilvælge det lokale gymnasie. Det er vigtigt for os at komme i dialog med 
kommunen om at skabe en ny fortælling. Nogle elevfortællinger er at eleverne efter 9 år med 
samme klassekammerater ønsker en ny start et andet sted. Vi ønsker at komme i dialog med de 
lokale skoler om at lave god brobygning og skabe nye fortællinger.  

Tonning (TTH) kommenterede elevtallets betydning for budget 2020: 

- Søgetallene passer godt med det budgetterede. Et lidt lavere elevtal slår kun igennem i sidste 
halvdel af regnskabsåret.  

 

6. Kapacitet og elevfordeling (bilag 8) 

Lene (LE) gennemgik ekspertgruppens udmelding: 

- Klyngemodel skal enten være aktiv eller passiv. Det videre arbejde med klyngerne har stået stille. 
Der indstilles til at den som udgangspunkt skal være aktiv. 

Diskussion af initiativer til tydeliggørelse af gymnasiets behov i debat om elevfordeling. 

- HC: Der er rigtig gode takter i klyngemodel. Det er en fordel at Roskilde ikke er med i klyngemodel 
for MSG-R.  

- OV: Den offentlige transport udbygges fra Stevns der kan betyde at unge kan sætte sig i et tog og 
køre til Roskilde. 

- LE: Derfor er det godt at vi ikke er i klynge med Roskilde. 

7. Evt. 

- Ingen bemærkninger til eventuelt. 
  

Næste møde:  


