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Referat af virtuelt bestyrelsesmøde 10/12 2020   
Deltagere: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Kim Svaneborg Pedersen, Mor-

ten Henriksen, Amalie Frikke-Salling, Christian Welling, Katja Schaumburg Christophersen 

Afbud: Claus Hansen, Lena Busch Nielsen, Grete Berggren 

Mødet blev afholdt som et virtuelt møde over Microsoft Teams.  

 

Formanden indledte med at byde Katja Schaumburg Christophersen velkommen som elevrådets nye obser-

vatør i bestyrelsen.  

 

1: Godkendelse af referat af mødet 11/9 2020   

Referatet blev godkendt. Ledelsen undersøger hvordan det kan blive underskrevet via en digital tjeneste. 

 

2: Budgetopfølgning  

”Forbrug og budget pr 3/12” blev kort kommenteret og taget til efterretning. 

 

3: Status på arbejdet med skolens strategi 2019-21 

Formanden indledte med et kort oplæg efterfulgt af en kort orientering fra rektor om det udsendte materi-

ale.  

Formanden foreslog, at ledelsen, evt. i samarbejde med Danske Gymnasier, fortsætter bestræbelserne på 

at få tal for, hvor skolens afgangselever går hen efter eksamen. Hun efterspurgte desuden en beskrivelse af 

den ramme, der er lavet for hhv. skolens profil for miljø og bæredygtighed samt en plan for alle studieret-

ninger og fagpakker, der sikrer, at alle elever i deres uddannelsesforløb samarbejder med kontakter uden 

for skolen. Til det sidste svarede rektor, at sådanne planer foreligger som kompetenceplaner for de forskel-

lige studieretninger og hf. De vil blive fremlagt ved næste bestyrelsesmøde.  

Elevrepræsentanterne fik lejlighed til at fortælle hvordan de oplever skolens satsning på hhv. miljø/bære-

dygtighed og på samarbejde med virksomheder og videregående uddannelser. Christian Welling fortalte 

om de projekter, hans klasse har lavet med Dinex og Fiberline og Amalie Frikke Salling fortalte om hvordan 

især Klimafolkemødet i september har gjort, at alle elever genkender skolens miljøprofil. 

Asger Rabølle Nielsen hæftede sig ved, at eleverne kan se, at strategien lever i dagligdagen på skolen.  

Kim Svaneborg Pedersen havde haft besøg af en gruppe 1g-elever på sin virksomhed, som arbejdede med 

at undersøge hvordan fremmedsprog bruges i erhvervslivet. Efter hans mening bør eleverne tidligt i gymna-

sieforløbet opleve kontakten med virksomhederne, for at det kan få indflydelse på deres valg af studieret-

ning og valgfag.  

Om samarbejdet med Middelfart Kommune sagde formanden, at det er tydeligt, at kommunen indtænker 

gymnasiet i sine aktiviteter – Klimafolkemødet er et godt eksempel på dette. Men det har vist sig meget 

svært at få lavet en overordnet ramme for samarbejdet.  

Asger Rabølle Nielsen nævnte i forbindelse med drøftelsen af samarbejdet med de videregående uddannel-

ser, at MG med fordel kan være opmærksom på de videregående uddannelser i Trekantområdet. Rektor 

nævnte, at han for ganske nylig er indtrådt i en styregruppe for et projekt, der planlægges at udvikle netop 
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samarbejdet mellem de studieforberedende ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser i Tre-

kantområdet. Der arbejdes pt på en ansøgning til Region Syddanmark om projektmidler.  

Formanden konkluderede, at beretningen giver et godt indblik i det arbejde, der gøres på skolen med at 

udfolde strategien. Det er tydeligt, at skolen faktisk rykker sig i den ønskede retning, og at eleverne kan 

genkende strategien i hverdagen. Det vil være en fordel at bevare den nuværende form for beretning, såle-

des at det næste gang vil være lettere at få et overblik over udviklingen.  

Bestyrelsen drøftede derefter indstillingen om at tilføje en ny prioriteret indsats for skolen om digitalisering 

af undervisningen.  

Morten Henriksen indledte med meget kort at resumere sit forslag fra forrige bestyrelsesmøde, der går ud 

på at få strategien og dens indsatser til i endnu højere grad at blive oplevet som relevant for hver enkelt 

lærer i dagligdagen. På lidt længere sigt, dvs. for strategien i den næste periode (2022-24), er det håbet, at 

der vil være fokus på videndeling og systematisering af den udvikling af undervisningen, som foregår i for-

skellige grupper på skolen.  

Formanden kunne godt tilslutte sig den nye indsats og sigtet hen imod den nye strategiperiode, og nævnte, 

at der bør være en tydelig beskrivelse hvad skolen vil opnå med indsatsen.  

Asger Rabølle Nielsen var enig og tilføjede, at foreslog, at der er fokus på hvor gevinsterne ved digitaliserin-

gen af undervisningen er – både mht læring og arbejdstid. Hvornår tilføjer digitaliseringen værdi til under-

visningen?  

Bestyrelsen tilsluttede sig dermed indstillingen i beretningen om: 

a) At skolen i 2021 fortsætter med de beskrevne indsatser. 

b) At der tilføjes en indsats om ”Digitalisering ifm undervisningen” 

Endelig drøftede bestyrelsen den oversigt over ressourceforbruget ifm de strategiske indsatser i 2020 samt 

det budgetoverslag, der var lavet for 2021 og 2022. Drøftelsen samlede sig især om spørgsmålet om hvor-

dan ikke-forbrugte midler i den afsatte pulje på 500.000 kr. skal anvendes.  

Der var enighed om, at puljen ikke skal opsamle det beløb, der i et år ikke anvendes, til senere brug. For 

budgettet for 2021, hvor der kun er forudset et forbrug på ca. 350.000 kr. blev bestyrelsen enig om at der 

ville kunne bruges penge på nye projekter (fx den vedtagne digitaliseringsindsats). Ubrugte midler herud-

over vil det være mest hensigtsmæssigt at anvende til øvrige aktiviteter særligt prioriteret til undervisnings-

delen.  

 

4: Budget 2021 

I Lise Hjæresens fravær fremlagde rektor det udarbejdede forslag til budget for 2021 og overslaget for de 

efterfølgende år. Materialet har været behandlet i skolens økonomiudvalg, hvor der er tilslutning til materi-

alet. I sin fremlæggelse nævnte rektor, at der ved et forlig om Finansloven for ganske nylig var afsat penge 

til en delvis genopretning af skolernes økonomi oven på de årlige 2%-besparelser. Helt konkret hvor mange 

penge, det vil give ekstra i bevillingen de næste år, er usikkert, men prognosen lyder på godt 900.000 kr. 

Dette beløb er ikke indberegnet i det oplæg, som bestyrelsen havde modtaget til mødet.  

Budgetforslaget for 2021 bygger derfor på forudsætningerne om taxameter-taksterne fra finanslovsforsla-

get. Derudover bygger det på en antagelse om en forventet oprettelse af 2 nye hf-klasser og 7 stx-klasser i 
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sommeren 2021. Et mere nøjagtigt elevtal i klasserne kendes først senere, og det er derfor aftalt i økonomi-

udvalget, at der udarbejdes et revideret oplæg til budget til bestyrelsens møde i marts, som kan danne 

grundlag for ansættelser for det nye skoleår.  

Rektor gjorde opmærksom på, at posten til løn til undervisning i budgetforslaget var øget med 730.000 kr. i 

forhold til den lønudgift, som den nuværende lærerstab indebærer. Med nye ansættelser pr. 1. august for 

730.000 kr. årligt vil regnskabet for 2021 imidlertid kun blive belastet med 5/12 af dette beløb. Det blev be-

sluttet at ændre budgettet, således at der kun budgetteres med 5/12 af lønudgiften i 2021 for den del af 

læreransættelsen, som vil betyde en udvidelse af lærerstaben. Derved vil overskuddet i 2021 vokse. Hvor 

meget overskuddet vokser, afhænger især af størrelsen af den bevilling, som var blevet aftalt i finanslovs-

forhandlingerne.  

Med ændringer tilsluttede bestyrelsen sig forslaget til budgettet for 2021. 

 

5: Finansiel strategi 

Rektor orienterede om, at skolen er forpligtet til at beslutte en finansiel strategi. Det foreliggende udkast 

var udarbejdet efter oplæg fra skolens bank og revisor. Oplægget var ikke fremlagt til vedtagelse, men kun 

til orientering og drøftelse, idet ledelsen vil foretrække også at kunne drøfte oplægget med revisor på mø-

det i marts. Til den tid vil det være klart hvor mange penge skolen har skullet indbetale til indefrosne ferie-

penge, og hvordan det påvirker likviditeten. Det vil være relevant at drøfte skolens likviditetsbehov med 

revisor, når der fremover vil være et mindre behov for at have et beredskab til honorering af feriepengefor-

pligtelse.  

Drøftelsen af strategien blev udsat til næste møde.  

 

5: Eventuelt.  

 Orientering om ferieplan for eleverne 2020/21 blev taget til efterretning. 

 Amalie Frikke Salling fremlagde et forslag fra miljøudvalget om at skolen undersøger muligheden 

for at investere i et solcelleanlæg. Et projektforslag drøftes på næste bestyrelsesmøde 

 

Dato for kommende møder.  

Dato Tidspunkt Indhold 

Fredag 26/3 2021 12.00-15.30 Årsrapport, revision af budget for 2021, solcelleanlæg 

Fredag 18/6 2021 12.00-15.30  

 

 

Ref: CA, 16-12-2020  

 

 


