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Referat fra bestyrelsesmødet den 16. marts 2022 på MSG-Haslev 

Til stede: 

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Berit Hvalsøe (BE), Marianne Hoff Andersen (MA), 
Camilla Schmidt (CS), Jesper Ulrich Jørgensen (JJ) fra kl. 16.30, Emmeline Sunekær Bertelsen fra 2.w (EB), 
Thomas Dragsdal fra 2.a (TD), Torben Ibsgaard Jacobsen (TI), revisor Simon Bach Nielsen, Tonning Troels 
Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO). 

Afbud: Ole Vive (OV), Dorte Rønholt Hollænder (DH) 

Referent: Brian Olesen (BO). 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 15.12.21 (bilag 1) 

Godkendt og fremsendes til elektronisk underskrift. 

3. Årsrapport 2021 (bilag 2-5) 

Skolens revision ved Simon Bach Nielsen gennemgik årsrapport og protokol for 2021: 

- Revisionskonklusion: Blank påtegnelse. Ingen bemærkninger. Alt er som det skal være.  
- Væsentlige bemærkninger: Tjekliste: 

o Tilsyn: væsentlig bemærkning. Er ikke kritisk bemærkning. Bestyrelsen er opmærksom på 
sag som følges. 

o Ellers ingen kritiske bemærkninger 
o Hovedtal – resultatopgørelse: Resultat på t.kr. 654 For 2021 var der budgetteret med 

overskud på t.kr. 498. 
- Hovedtal – balance. 
- Pengestrømsopgørelse og det finansielle beredskab 

o Formindsket det likvide beredskab med t.kr. 6.246 pga. investering.  
o Rigtig god og sund økonomi. 

- Protokollat – uddrag:  
o Særlige tilskud: COVID-19 beløb sig til var t.kr.1.182 
o Ansatte på sociale klausuler: Andel på 1.4% 
o Whistleblowerordning: Etableret 

- Afrunding 

Spørgsmål og kommentering: 

- HC: Godt at høre at det er et godt og solidt regnskab. 
- LE: Vender tilbage til skriftligt fravær i gennemgang af tilsyn 

Bestyrelsen godkender årsrapport og protokol for 2021. 
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4. Budget per 28.2.2022 (bilag 6) 

Tonning (TTH) præsenter til kommentering eller spørgsmål: 

- Kort gennemgang da det er tidlig på regnskabsår. 
- Fået lidt i taxameter:  

o Ikke fået udløst det fulde geografisk grundtilskud. I forbindelse med etablering af MSG-
Ringsted blevet det aftalt at der fulgte et ikke regulerbart geografisk grundtilskud på 1.2 
mio. kr.. Ved udbetaling af 1. kvt. 2022 kan det konstateres at det nu er uafhængig af antal 
elever på MSG R. Der afventes resultat af partshøring. 

- Lidt mindre forbrug. 
- Der forventes ikke merforbrug på varme. Fjernvarmeværket i Haslev og Ringsted har været 

kontaktet i forbindelse med budget 2022. 
- Ny regnskabsinstruks: Nyt afsnit tilføjet om to-faktor kontrol. Der er lavet risikovurdering om 

besvigelse og den er forsat sat til lav. Faggrupper udgør kontrol af indkøb til fagkonto.  

Bestyrelsen tager budget til efterregning. 

5. Status på tilsyn om løfteevne på MSG Ringsted 

Lene (LE) orienterede til kommentering: 

- Fra risikobaseret tilsyn til tilsyn på baggrund af socioøkonomisk reference. 
- Proces med læringskonsulenter (LK) fra STUK med to projekter: 

o Feedback kultur: Feedback projektet i faggrupper. Gennemgået og præsenteret for LK. LK 
meldte fra til arbejde i faggrupper. Fokus på forandring og engelsk faggruppe. Udfordring er 
at der ikke ligger data fra eksamen pga. aflysning af eksamener pga. Corona. 

o Hold fast – skolekultur: Tværgående samarbejde mellem vejledere. Der er lavet årshjul, 
metodekursus om samskabende vejledende (Marianne Tolstrup). 

o Tiltag 1: Obligatorisk skrivecafe med fokus på at skriftligt fravær. Analyse af hvilke elever 
der ikke får lavet skriftligt arbejde. 

o Tiltag 2: Lektiecafé. Matematiklærere har været med til at arbejde skabe kultur omkring 
deltagelse i lektiecafe. 

o Evaluering: Fokus interview med elever der har deltaget i obligatorisk skrivecafe og 
lektiecafe. LK observerer at der forskel mellem de to afdelinger i forhold til støtte til 
obligatorisk skrivecafe og lektiecafe på trods af at det er samme besætning. MSG-Ringsted 
er mere kritiske.  

o Opmærksomhedspunkter: 1) Inddrage elever i organisering af skolearbejdet på en måde så 
de får større ejerskab. 2) Styrke lærernes kommunikation så eleverne oplever 
hjemmearbejdet mere overskueligt og samtidigt fastholde at eleverne er ansvarlige for at 
tilrettelægge deres hjemmearbejde. 3) Studieteknik, herunder planlægning af tid. 

o Møde med læringskonsulenter d. 17. marts. 

Kommentering: 

- TI: Gruppeafleveringer koblet med omlagt skriftlighed kan være en god hjælp. 
- EB: Oplever at elever på MSG-Ringsted er rigtig glade for obligatorisk skrivecafe hvor man får hjælp 

til at få lavet det skriftlige arbejde man mangler. 
- BE: Balance mellem pisk og gulerod. Som videregående uddannelse vil vi rigtig gerne have 

studerende der trænet i grupper og individuelt arbejde. 
- LE: Vi kan i vores data ikke se at der er forskel på socioøkonomiske reference mellem de to 

afdelinger. Det forklarer ikke umiddelbart forskel i holdning til læring omkring skriftligt arbejde.  
- CS: Er læringskonsulenter tilfredse? Det er en udfordring at vi pga. Covid-19 ikke har data. 
- LE: Vi håber at læringskonsulenter forholder sig positiv og er tilfredse med de tiltag og processer 

der er igangsat. Der er møde d. 17/3 med læringskonsulenter. 
- MA: Samarbejde mellem daginstitutioner, folkeskole og ungdomsuddannelser kan sikre god 

overgang og læring for elever.  
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- JJ: Er der forskel mellem lærere? 
- LE: 25 ud af 66 lærere er på begge afdelinger. Der er ikke forskel i fravær. Lærerne beskriver at der 

er større behov for rammesætning i Ringsted. 
- JJ: Elever fra folkeskolen underpræsterer ikke i forhold til socioøkonomiske reference. Det kunne 

stadig godt være bedre. I Ringsted er der 30% der ikke går i folkeskole men vælger friskoler. 
- BE: Forslag til monitorering af brug af tid for elever. Konkret værktøj.  
- EB: I SK (studiekompetence moduler) har vi arbejdet med ugeskema og planlægning af min tid. 
- LE: En udfordring er særligt elever hvor metoder ikke fastholdes. 
- VS: Det virker ikke til at I kan gøre som meget mere. 

Bestyrelsen tager orientering til efterretning. 

 

6. Elevoptaget per 1.3.2022 og forventede antal 1.g -og 1.hf- klasser per 1.8.2022. (bilag 7-8) 

Lene (LE) orienterede om søgetal for MSG for skoleåret 2022-23 til kommentering: 

- Søgetal historisk og beskrivelser af hvor eleverne kommer fra.  
- 6. april mødes fordelingsudvalg. Her ses på søgetal på de forskellige skoler.  
- HF: 26 elever hvor 6 skal til optagelsesprøve. 
- STX MSG-Ringsted: 101 elever hvor 13 skal til optagelsesprøve 
- STX MSG-Haslev: 95 elever hvor 6 skal til optagelsesprøve. 
- Tilfredsstillende ansøgningstal. Men det på vippen om det er 3 eller 4 STX-klasser på det to 

afdelinger.  
- Høje-Tåstrup: Kan ikke optage elever næste skoleår. Det er spændende hvilken betydning det har 

for fordeling. 
- Samarbejde med 10 klasse fungerer og gør at elever tilvælger MSG. Meget lille elevantal fra 

Sofiendal. Relativ lille elevantal fra Nordskov. 
- JJ: Population er faldende. Så det er ret godt gået at få flere ansøger.  
- MA: Ikke tilfreds med elevantal i Haslev.  
- TI: Der er ikke lavet teaterprojekter på Sofiendal.  
- EB: Antal elever fra Campusskolen har været faldende. 
- LE: Elever fra Campusskole søger måske i højere grad ud af byen. 
- JJ: Fald i elevtal forklarer ikke fald af elever fra Campusskolen.  
- LE: Der arbejdes på at etablere faglige samarbejder med folkeskoler i Ringsted. 

Bestyrelsen tager orientering til efterretning. 

 

7. Status på renovering af MSG Haslev 

Tonning (TTH) orienterede til kommentering: 

- Budget: 13 mio. kr. hvor af der er afsat t.kr. 1.375 til Ekstra arbejde. 
- Godkendt ekstra arbejde pr. d.d. på t.kr. 842. Fx rådskader tagkonstruktion der er opdaget 

undervejs. 
- Ikke godkendt ekstra arbejde på t.kr. 101. 
- Afvist ekstra arbejde på byggepladsforlængelse på t.kr. 505. Anerkender t.kr. 132. 
- Byggeregnskab d.d. i forhold til ekstra arbejde på ca. t.kr. 1.033. 
- Forventer slutning i uge 12. 

Bestyrelsen godkendte renoveringsbudgettet. 
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8. Orientering: 

Lene (LE) orienterede til kommentering: 

- Eksamensaftalen for sommereksamen 2022: Nødeksamen gældende for 3.g elever og 2.hf. STX-

elever skal op i en skriftlig eksamen, SRP mundtligt forsvar samt to mundtlige eksamener. HF-elever 

kan ønske at aflægge 4 prøver. Konsekvens er at nogle lærere ingen aktiviteter har i juni som giver 

skæv belastning.  

Henrik (HC) orienterede til kommentering: 

- MSG-bestyrelse per 1.maj 2022: Der skal sammensættes ny bestyrelse. 

- BE: Der komme ny repræsentant der hedder Cecilie.  

 

9. Udkast til mødedatoer for bestyrelsesmøde i 2022-23. 

- onsdag den 25. maj 2022 kl. 12.00-17.00 på MSG Haslev  
- onsdag den 14. september 2022 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted 
- onsdag den 14.december 2022 kl. 16.00-18.00 på MSG Haslev (efterfølgende julefrokost) 
- onsdag den 15. marts 2023 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted 

Bestyrelsen tager datoer til efterretning. 

 

10. Evt. 

- LE: Henvendelse til BH og JJ om at hjælpe med flygtninge fra Ukraine der har alder til at være 

knyttet til ungdomsuddannelse. 

- BH: Ved ikke endnu hvor mange der kommer til Faxe og hvorledes de er sammensat. Forventer 

kvinder og børn.  

- BE: Opfordrer til at genbesøge aftale med Absalon omkring samarbejde med HF. Der mangler 

mange til de sundhedsfaglige uddannelser.  

- CS: RUC vil fremadrettet have mere fokus på brobygning. 

- LE: Det flytter noget for eleverne hvis samarbejde er funderet i faglighed. Mere end 

brobygningsbesøg. Men det er ressourcekrævende.  

 


