
 

                                 
 

Dagsorden for bestyrelsesmødet 
      20/9 2019 kl. 12.00-15.30 i lokale 14  

   

1: Godkendelse af referat af mødet 13/6 2019 (vedlagt og tidligere udsendt) 
 
2: Budgetopfølgning (Bilag: ”Forbrug og budget” samt ”Balance” udsendes senere) 
 
3: Skolens udbud af studieretninger og valgfag samt optagelseskapacitet 2020 
Skolen skal i november orientere Region Syddanmark om udbud af studieretninger og valgfag samt hvor 
mange klasser, skolen har kapacitet til at optage næste sommer. Indstillingen fra ledelsen er flg. ændringer:  

• Fagpakken spansk/mediefag på HF udbydes ikke (se aktuelt udbud: http://kortlink.dk/22rwu)  
• Italiensk udbydes ikke, hvis der heller ikke i november 2019 er elever nok til at faget oprettes. Hvis 

10 elever ønsker faget, skal det oprettes. (se mulige sprogvalg: http://kortlink.dk/22rwv)  
• Optagelseskapaciteten indstilles til fortsat at være 6 klasser stx og 2 klasser hf a 28 elever. Hvis der 

er ansøger nok til det, kan der blive tale om en overbelægning med en 7. klasse stx som de foregå-
ende år.  

 
4: Opfølgning på strategiarbejdet (bilag) 
a) I forlængelse af forrige bestyrelsesmøde drøftes formandens formulering af principperne for anvendelse 
af midler fra den strategipulje, som er afsat i budgettet. Principperne er beskrevet i referatet af mødet 
13/6.   

 
b) Grete Berggren orienterer om Middelfart Kommunes proces med at udarbejde en dannelsesstrategi un-
der overskriften ”Fra Middelfartbarn til verdensborger”. Bestyrelsen drøfter i forlængelse heraf et muligt 
indhold af en samarbejdsaftale mellem Middelfart Gymnasium og Middelfart Kommune. Herunder: referat 
af mødet mellem Middelfart kommune og Middelfart Gymnasium 9. september om samarbejde.  
 
c) Pædagogisk Råds arbejde med en strategi for miljø- og bæredygtighed. Oplæg ved 2 lærere.  

 
5: Jubilæum 2020 
Middelfart Gymnasium og HF kan i august 2020 fejre 50-års jubilæum. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som 
består af lærere, TAP-personale og elever. Bestyrelsen drøfter hvilken rolle den ønsker at spille i forberedel-
sen af jubilæet samt evt. forslag til hvordan jubilæet kan fejres.  
 
6: Eventuelt.  
Herunder dato for kommende møder.  

Dato Tidspunkt Indhold 
Onsdag 11/12 2019 8.10-10.30 Budget 2020 + Selvevaluering og opfølgningsplan 

Fredag 27/3 2020 Forslag 12.00-15.30 Årsrapport  

 
Christian Alnor 

Rektor 


