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Referat af bestyrelsesmøde 18/6 2021   
Deltagere: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Kim Svaneborg Pedersen, Lena 

Busch Nielsen, Christian Welling, Morten Henriksen  

Lis Hjæresen deltog i behandling af punkt 2 og 3. Mark Demidov Pedersen 3x deltog fra elevrådet under pkt 

4.  

Afbud: Claus Hansen, Grete Berggren, Amalie Frikke-Salling, Katja Schaumburg Christophersen 

 

1: Godkendelse af referat af mødet 26/3 2021   

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

til elektronisk underskrift.  

 

2: Budgetopfølgning 

Lis Hjæresen kommenterede kort budgetopfølgningen pr. 31/5 2021. Rektor supplerede med at orientere 

om antallet af ansættelser pr. 1/8 2021, herunder en ny uddannelsesleder. Estimatet for årets resultat kan 

ændre sig grundet usikkerhed om evt. tilbagebetaling af særlige midler til coronaforanstaltninger og efter-

uddannelse, som ikke er forbrugt i 2020/21.  

 

3: Finansiel strategi 

Punktet blev atter udsat, idet vi afventer en vejledning til ministeriets paradigme. Frist for vedtagelse af en 

finansiel strategi er 1. november 2021.  

 

4: Undervisningsmiljøvurdering 2020 

Mark Pedersen og rektor orienterede om arbejdet med elevernes evaluering af som omfatter ministeriets 

elevtrivselsundersøgelse (ETU) og et supplerende spørgeskema udarbejdet af skolens kontaktudvalg (elev-

rådet, pædagogisk råd og ledelsen). 

Elevrådet havde ønsket at få 2 spørgsmål undersøgt: oplever eleverne seksuel chikane på skolen og oplever 

de, at lærerne gør forskel på piger og drenge. Undersøgelsen viser ikke tegn på, at der skulle være et særligt 

problem på skolen med seksuel chikane, men der skal fortsat være fokus på denne problematik, for græn-

serne flytter sig hastigt il disse år. Tallene for svaret på forskelsbehandling giver ikke noget entydigt svar på 

problemets omfang, men de mange fritekstsvar (80 stk.) antyder, at en del elever oplever et problem, som 

bestyrelsen opfordrede ledelsen og lærergruppen til at arbejde videre med.  

Formanden bemærkede, at hun havde forventet, at Middelfart Gymnasium og HF ville ligge over landsgen-

nemsnittet – og ikke på – i den samlede trivsels-score, da skolens omdømme er, at eleverne trives rigtig 

godt. 

Rektor fortalte, at den nye uddannelsesleder blandt andet vil få til opgave at arbejde med elevtrivsel.  

 

5: Strategi efter 31/12 2021 

Formanden indledte med at konstatere, at der vil være en del medlemmer af bestyrelsen, som vil udtræde 

ved denne periodes udgang, og at den nuværende strategi udløber med årets udgang. Hun foreslog, at den 

nuværende bestyrelse skulle arbejde på en strategi for skolen, der på den ene side fornyer den nuværende 

strategi, men på den anden side respekterer, at der vil blive tale om overlevering til en ny bestyrelse. Stra-

tegien skal derfor ses som et oplæg, der ikke binder den nye bestyrelse unødig stramt. Morten Henriksen 

bekræftede, at hans forslag til nye indsatsområder ikke skal forstås som et alternativ til de overordnede 
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tanker i den eksisterende strategi. Hans forslag er imidlertid, at der lægges mere vægt på at inddrage hele 

personalegruppen i udpegningen af de indsatser, der bedst kan supplere målet om at gøre skolen til ”en 

åben skole” med solide kontakter til eksterne interessenter. 

Det blev besluttet at bede ledelsen til næste bestyrelsesmøde at udarbejde: 

 Et oplæg til skolens overordnede strategi, som bestyrelsen drøfter på de kommende møder 

 Forslag til proces og ambitionsniveau for produkt(er), der kan videregives til den nye bestyrelse 

 Forslag til proces for inddragelse af personalet i drøftelse af den overordnede strategi og til at stille 

forslag til indsatser i den kommende periode 

 

6: Eventuelt.  

Formanden takkede Christian Wellling for sit arbejde i bestyrelsen som repræsentant for eleverne. Chri-

stian bliver student i år og udtræder derfor af bestyrelsen med virkning fra 1. august.  

Rektor orienterede kort om det politiske forlig om en ny model for elevfordeling til gymnasierne. Den nye 

model vurderes ikke at få nogen stor betydning for optaget på Middelfart Gymnasium og HF.   

 

Dato for kommende møder.  

Dato Tidspunkt Indhold 

Torsdag 16/9 2021 16.00-18.00 
Derefter mid-
dag.  

Proces for ny strategi efter 31/12 2021 
Budgetrevision 
Finansiel strategi 

Fredag 3/12 2021 12.00-15.30 Budget 2022 

 

 

Ref: CA, 21-6-2021  

 

 


