
 

                                 
 

Dagsorden for bestyrelsesmødet 
      25/3 2022 kl. 8.10-11.00 

  Lokale 33 

Jeg bestiller nogle sandwich, som vi kan spise sammen efter mødet, eller som I kan tage med, hvis I har 
travlt med at komme til et andet møde.  

1: Godkendelse af referat af mødet 30/11 2021 (vedlagt og tidligere udsendt) 
 
2: Årsrapport 2021 (Revisionsprotokollat og Årsrapport vedlagt) 
 
3:Budgetopfølgning (vedlagt samlet resultatbudget 2022) 
Revision af budget for 2022 i lyset af prognosen for elevtilgangen i 2022.  
”Balance pr. 28/2 2022” samt ”Forbrug og budget” eftersendes 
 
4: Revision af studie- og ordensreglerne (bilag) 
Uddannelsesleder Sanne Nedenskov Petersen orienterer om arbejdet med at forbedre elevtrivslen på sko-
len. Bestyrelsen tager ved mødet stilling til de ændringer i skolens studie- og ordensregler, som er markeret 
i vedlagte oplæg. 
 
5: Strategi: Overdragelse til næste bestyrelsesperiode (bilag) 

a) Bestyrelsen har på de seneste møder drøftet fornyelse af strategien. Der er enighed om, at over-
dragelse til den nye bestyrelse skal ske i form af en grundfortælling, der afspejler Middelfart gym-
nasiums særkende, som både beskriver gymnasiets rammevilkår og løbende udvikling og samtidig 
peger på en fremtidig udvikling.  
Bestyrelsen har ønsket, at forslag til grundfortælling drøftes i Pædagogisk Råd på skolen og blandt 
eleverne. Rektor vil på mødet give en mundtlig orientering af drøftelserne på skolen, og det indstil-
les at bestyrelsen beslutter den endelige overdragelse af dokumentet til den nye bestyrelse.  

b)  Bestyrelsen har tidligere drøftet et forslag om en mere langsigtet budgetlægning. Det indstilles, at denne 
anbefaling videregives (se punkt 4à2 for konkret udmøntning) 

c)  Bestyrelsen drøfter evt. andre anbefalinger/erfaringer 

6: Indkøbsstrategi for Middelfart Gymnasium og HF (bilag til orientering)  
 
7: Sygefraværsstatistik for 2021 (personale) – fremlægges på mødet. Bilag udsendes ikke.  
  
8: Eventuelt. 
Herunder dato for kommende møder (forslag markeret med gult).  

Dato Tidspunkt Indhold 
Fredag 6/5 2022 12.00-13.00 Udpegning af medlemmer til selvsupplering 

Fredag 20/5 2022 12.00-15.30 Konstituering af bestyrelsen.  

Fredag 23/3 2023 12.00-15.30 Årsrapport 2022 

Fredag 9/6 2023 12.00-15.30  

  



 

Christian Alnor 
Rektor 


