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Referat af bestyrelsesmøde 16/9 2021   
Deltagere: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Kim Svaneborg Pedersen, Lena 

Busch Nielsen, Grete Berggren, Morten Henriksen og Amalie Frikke Salling 

Lis Hjæresen deltog i behandling af punkt 2 og 3.  

Afbud: Claus Hansen og Katja Schaumburg Christophersen 

 

1: Godkendelse af referat af mødet 18/6 2021   

Der var ingen indvendinger mod det udsendte referat, som dermed blev godkendt. Det udsendes derefter 

til elektronisk underskrift. Samtidig genudsendes referatet af mødet i marts, fordi hele proceduren med 

elektronisk underskrift veds sidste udsendelse ikke blev færdig (time out). 

 

2: Budgetopfølgning 

Lis Hjæresen kommenterede kort budgetopfølgningen pr. 9/9 2021, der viser et forventet resultat på 2,6 

mio. kr. Estimatet for årets resultat indeholder en forventet tilbagebetaling af særlige midler til Coronafor-

anstaltninger og efteruddannelse, som ikke er forbrugt i 2020/21.  

 

3: Strategi for finansiel risikostyring 

Skabelonen fra Undervisningsministeriet blev gennemgået på en række punkter efter oplæg fra ledelsen, 

som der i overvejende grad var tilslutning til. Ledelsen vil herefter undersøge hvordan praksis er på nogle af 

de andre gymnasier samt rådføre sig med skolens revisor. På den baggrund godkender bestyrelsens forret-

ningsudvalg inden fristen 1. november den færdige strategi. Der var enighed om at opfatte strategien som 

et redskab til at sikre, at bestyrelsen med jævne mellemrum bliver orienteret om og tager stilling til de væ-

sentligste risikomomenter. Strategien må derfor opfattes som et dynamisk dokument.  

 

4: Processen for fornyelse af skolens strategi og overgangen til en ny bestyrelse 

Formanden indledte med et oplæg, som ridsede baggrunden op: 

• Der vil ske en større udskiftning af bestyrelsens medlemmer til maj 2022 

• I den kommende bestyrelsesperiode (2022-26) vil der blive ansat en ny rektor  

• Der er et ønske i bestyrelsen om at overdrage ”værdier”, strategi og anbefalinger til den nye besty-

relse 

Derfor foreslog formanden følgende proces:  

• September 2021: Strategisk grundfortælling – første drøftelse  

• December 2021: Strategisk grundfortælling – videre drøftelse samt  

første drøftelse af forslag til øvrige anbefalinger. 

• Marts 2022: Drøftelse af overdragelse  

 

Bestyrelsen drøftede i hvilken udstrækning den nuværende bestyrelse skulle fastlægge en kurs for skolen 

ind i den nye bestyrelsesperiode og i hvilken grad bestyrelsen skal sætte rammerne for områder, som flere 

opfattede som drift, og dermed som ledelsens ansvarsområde.  

Der blev opnået enighed om, at det skal forsøges at formulere en grundfortælling om skolens udvikling 

mhp. at beskrive den nuværende status og ønskerne for den fremtidige udvikling. Der blev også givet ud-

tryk for, at det er vigtigt, at personalet kan tilslutte sig de visioner, som sådan et papir formulerer, fx i hvil-

ket omfang grundfortællingen er funderet på klima og bæredygtighed.  
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Der var tilslutning til den proces, som formanden havde foreslået, og ledelsen blev bedt om at udarbejde et 

oplæg til ”historiefortælling” til det kommende møde, som forinden var drøftet med personalet.  

Kim Svaneborg Pedersen foreslog, at den overlevering af strategi og anbefalinger, som var blevet nævn, 

måske kunne ske på et fælles møde for den nye bestyrelse og den afgående bestyrelse. 

 

5: Skolens optagelseskapacitet 

Der var enighed om at indstille en optagelseskapacitet på 7 stx-klasser og 2 hf-klasser for optaget 2022.  

 

6: Eventuelt.  

• Grete Berggren fortalte, at Middelfart Kommune har indbudt en lang række interessenter på ung-

domsområdet, herunder Middelfart Gymnasium og HF, til et partnerskab, der stiftes ved et møde 2. 

december.  

• Rektor orienterede om en konference om fremmedsprog 30/9, som skolen arrangerer sammen 

med Middelfart kommune med henblik på at få formuleret en fremmedsprogstrategi for Middel-

fart.   

 

Dato for kommende møder.  

Dato Tidspunkt Indhold 

Tirsdag 30/11 2021 16.00-18.30 
Med efterfølgende mid-
dag 

Budget 2022 – Fortsat drøftelse af strategi 

Fredag 25/3 2022 12.00-15.30 Årsrapport 2021 og afsluttende drøftelse af 
strategi 

 

 

Ref: CA, 22-9-2021  

 

 


