Referat af N. Zahles Skoles virtuelle bestyrelsesmøde, den 2. december 2020
Fraværende: Maria Mantoni og Anna Mellentin.

Pkt. nr. 1.
Overskrift: Protokol

Indstilling:
Det indstilles til Bestyrelsen
at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 17. september 2020.

Beslutning:
Referatet blev godkendt.

Sagsfremstilling:
-

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Bilag:
Referat af bestyrelsesmødet 17/9 2020.

Pkt. nr. 2.
Overskrift: Konvertering af GSK til 6 spor i gymnasiet

Indstilling:
Ledelsen indstiller til Bestyrelsen
at Bestyrelsen godkender konvertering af GSK-aktiviteten til 6 spor i gymnasiet.

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte konvertering af GSK-aktiviteten til 6 spor i gymnasiet. Beslutningen ændrer
ikke ved det igangværende strategiarbejde såvel som lokalefordelingen mellem institutionens afdelinger ligeledes er uændret. Det økonomiske resultat for 2021 forventes heller ikke at blive påvirket,
jf. næste punkt om budget for 2021.

Sagsfremstilling:
GSK-aktiviteten har været vigende de senere år, og samtidig er statstilskuddet pr. elev faldet. Faldet i statstilskuddet skyldes øget krav om at gennemføre GSK-undervisningen som fjernundervisning.
Stx-kapaciteten i Københavns centrum er i underkanten af behovet, hvorfor muligheden for få fyldt
op med et 6 spor er gunstig. Økonomien forventes at været uændret i 2021som følge af reduktion
af GSK i efteråret 2021 mod opstart af en ekstra 1 g pr. 1/8 2021. Fra 2022 og frem forventes konverteringen at bidrage positivt til økonomien, idet alternativet forventeligt må være yderligere reduktion af den GSK-aktiviteten samt tilskuddet hertil.
Udskiftning af GSK med Stx får ingen betydning for lokalefordelingen på institutionen.

Økonomiske konsekvenser:
Jf. ovenfor.

Bilag:
Konvertering af GSK til 6 spor i gymnasiet.

Pkt. nr. 3.

Overskrift: Budget for 2021

Indstilling:
Ledelsen indstiller til Bestyrelsen
At bestyrelsen godkender udkast til budget for 2021.

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte udkast til budget for 2021. Som følge af beslutningen ændres budgettets
tekst mht. hvor mange GSK-elever henholdsvis Stx-elever der forventes at være i 2021. De økonomiske forventninger og investeringer mv. er uændrede.

Sagsfremstilling:
Ledelsen har udarbejdet forslag til skolens budget for 2021. Finansloven for 2021 er ikke færdigbehandlet. I budgettet er der således anvendt de tilskudssatser mv. som regeringen fremlagde i august 2020. Jf. bestyrelsens beslutning på mødet den 17/9 2020 er skolepenge- og SFO betaling
uændret i 2021 i forhold til 2020.
Der er budgetteret med investeringer på 13,5 mio. kr. Heraf vedrører de 10 mio. kr. investeringer i
kælderen NV5 samt brandalarmeringsanlæg i NV3 og 5. Disse investeringer var oprindelig planlagt
til 2020, men blev ikke gennemført pga. manglende byggetilladelse.
Der er budgetteret med, at skolens aktiviteter kan afvikles på normal vis, dog forventes det øgede
rengøringsniveau opretholdt pga. Corona. Det giver en meromkostning på ca. 500 tkr.
Der forventes et overskud på 1.366 tkr. De likvide beholdninger forventes reduceret med knap 15
mio. kr. hovedsageligt som følge af afvikling af gæld til Feriefonden samt nettoinvesteringer (investeringer – afskrivninger).

Økonomiske konsekvenser:
Jf. ovenfor.

Bilag:
Budget for 2021.

Pkt. nr. 4.
Overskrift: Meddelelser fra formanden

Indstilling:
Det indstilles til Bestyrelsen
1.

at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Beslutning:
Formandens beretning blev taget til efterretning herunder blev det besluttet at aflyse mødet den
21/1 2021 med efterfølgende spisning og balletforestilling. Udkast til strategi samt vedtægtsændringer behandles på næste bestyrelsesmøde den 25/3 2021.

Sagsfremstilling:

22.sep. Møde vedr. resultatløn til institutionens ledere
9. okt. Møde med ledelsen vedr. diverse sager
21. okt. Møde med ledelsen vedr. strategi m.v.
21. okt. Møde med Det Kgl. Teater/læseskolen
12. nov. Møde med ledelsen vedr. strategi og kommende bestyrelsesmøde
12. nov. Møde med Sus Emmery vedr. diverse sager
19. nov. Møde med tillidsrepræsentanter vedr. lønforhold

Økonomiske konsekvenser:
-

Bilag:
-

Pkt. nr. 5.
Overskrift: Meddelelser fra lederrådet
Indstilling:
Ledelsen indstiller til Bestyrelsen
1.

at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning.

Beslutning:
Anne Birgitte orienterede om, at gymnasiet pga. Corona epidemien især var udfordret på markedsføringsområdet, idet orienteringsaften og besøgsdage for mulige kommende elever skal afvikles
virtuelt.
Sus orienterede om, at der var stor forståelse fra elever, forældre og medarbejdere for at tingene
pga. Corona ofte skulle gøres anderledes. Der er hele tiden lærere til Corona-test og morgensang
er reduceret til at være for 1. årgang ad gangen. Seminarieskolen har indledt et samarbejde med
Valby idrætsforening. I den anledning kommer et springhold på besøg.
Mona orienterede om at der havde været afholdt optagelsessamtaler med forældre til elever til 0
klasse til næste år. Man har besluttet at optage 24 elever pr. klasse mod tidligere 22 elever pr.
klasse, idet det efterfølgende er svært at få fyldt 1 og 2 klasserne op. Den traditionsrige juletræsfest for 1. klasserne, som normalt er en aftenforestilling, er pga. Corona blevet gennemført om
morgenen. Grundskolens medarbejdere havde været meget glade for bestyrelsens gave op til efterårsferien.
Kasper orienterede om, at kommunen var positivt indstillet over for skolens ansøgning om at lukke
Linnésgade foran skolen med hæve-sænke pullerter. Kommunen skulle imidlertid gennemføre nogen testforsøg med lignende afspærringer andre steder i byen. Når de var gennemført, forventeligt
i efteråret 2021, ville skolens projekt blive realitetsbehandlet.

Sagsfremstilling:
Anne Birgitte orienterer om: Sidste nyt på gymnasiet.
Sus Emmery orienterer om: Sidste nyt på Seminarieskolen.
Mona Schleppegrel orienterer om: Sidste nyt på Grundskolen.
Kasper Esmann orienterer om: Skolens ansøgning om lukning af Linnésgade.

Økonomiske konsekvenser:
-

Bilag:
-

Pkt. nr. 6.
Overskrift: Øvrige meddelelser

Indstilling:
Ledelsen indstiller til Bestyrelsen
1.

at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning.

Beslutning:
Claus meddelte, at også Seminarieskolens medarbejdere havde været meget glade for bestyrelsens anerkendelse af medarbejdernes indsats under Corona.

Sagsfremstilling:
-

Økonomiske konsekvenser:
-

Bilag:
-

Pkt. nr. 7.
Overskrift: Eventuelt
Bestyrelsen godkendte at klassekvotienten i 1. g på den 60. undervisningsdag i skoleåret 2020/21
var 28,6 elever (143 elever fordelt på 5 klasser).

