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Referat af bestyrelsesmøde 12/6 2017   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Martin Lyhne Hansen, Gustav 
Leth-Larsen, Claus Hansen, Grete Berggren, Sofie Kjærgaard. 
Afbud: Lena Busch Nielsen, Kim Svaneborg Pedersen 
 
1: Godkendelse af referat   
Referatet af mødet 29/3 2017 blev godkendt og underskrevet.  
 
2: Budgetopfølgning  
Arne Tofterup fremlagde status for budgettet for pr. 7/6 2017. Omkostningerne ifm vandskaden på gymna-
stiksalene er fortsat uafklaret. Der er som noget nyt budgetteret med fremrykket investering på vedligehold 
på 550.000 kr. til bl.a. nye projektorer. Effekten på budgettet af nedgangen fra 2 til 1 hf-klasse er kun lille i 
2017-budgettet, idet reduktionen på bygningstaxameter og færdiggørelsestaxameter først sker senere. Og 
med nedgangen i klasser følger også aktuelt færre undervisningstimer, der skal aflønnes. Men i runde tal 
giver en nedgang i elevtal et nettotab på ca. 20.000 kr. årligt pr elev. Bestyrelsen godkendte de anførte æn-
dringer. Det blev aftalt, at der til mødet i september foreligger nye beregninger på hvordan økonomien på 
langt sigt (5 år) ser ud med 6-7 klasser stx og 1 klasse hf.  
 
3: Samarbejdet med Middelfart Kommune om ”Middelfart som uddannelses- og videnkommune” 
Formanden orienterede om mødet med en række chefer fra Middelfart kommune 1. juni. Der er enighed i 
bestyrelsen om, at det er vigtigt, at samarbejdet om overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for-
løber gnidningsfrit. Men der er også ambitioner i bestyrelsen om, at samarbejdet bliver bredere end det. 
Der var tilslutning til formandens formulering om ”åbne skoler”, der angiver, at der er samarbejde mellem 
skolerne, med erhvervslivet og med det omgivende samfund. Og at den viden, som er til stede på gymna-
siet kan bringes i spil i kommunen på mange måder. Men det vil også kræve, at gymnasiet prioriterer denne 
del med ressourcer.  
Asger Rabølle Nielsen nævnte, at det er hans erfaring, at det er en god ide med en eller anden form for 
støtteforanstaltning på skolen for at hjælpe lærerne med at skabe kontakten med erhvervslivet og samfun-
det i øvrigt. Det kan kræve mange kræfter af en lærer at stable sådan et samarbejde på benene første gang.  
Det blev aftalt, at rektor kontakter Middelfart Kommune mhp en aftale om hvornår der kan forventes et 
udspil.  
 
4: Status på ”Strategi 2015-18” 
Der var en kort drøftelse af den form for opfølgning, som var forelagt: et ”trafiklys” med grønne markerin-
ger af ”afsluttet/klar status”, gul markering af ”i gang” og rød markering af ”ikke i gang”. Spørgsmålet er 
hvordan opfølgningen på gule og især røde markeringer skal være. Er punktet så vigtigt, at vi skal prioritere 
at få arbejdet med det, eller var det bedre at lade det ligge?  
Det blev aftalt, at bestyrelsen på næste møde drøfter en samlet status på baggrund af en skriftlig tilbage-
melding fra de enkelte medlemmer om, hvordan man forholder sig til de røde markeringer. På baggrund af 
disse skriftlige tilbagemeldinger indsendt senest 15. august laver ledelsen et oplæg til bestyrelsesmødet 
15/9.  
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Til det sidste element i ”Strategi 2015-18” (fysiske rammer) hører, at bestyrelsen skal inddrage skolens faci-
liteter i en prioritering af ressourcerne. Ledelsen vil til mødet i september lave et oplæg på baggrund af per-
sonalets og elevernes ønsker til ændringer af de fysiske rammer.  
 
5: Retningslinjerne for brug af computer og mobiltelefon 
De fremlagte retningslinjer blev kort drøftet. Der blev fra flere sider udtrykt tilslutning til fremgangsmåden 
med at forsøge at påvirke elevernes vaner ved at inddrage dem i diskussionen om hvordan man bedst bru-
ger sine gadgets for at undgå at blive for distraheret (og stresset). Martin Lyhne Hansen nævnte, at der 
blandt nogle af lærerne i processen havde været et ønske om mere restriktive rammer, som fx at indføre en 
regel om at mobiltelefoner altid er væk fra bordene/i taskerne i undervisningen, når de ikke skal bruges i 
undervisningen.  
 
6: Orientering om skolens arbejde med implementering af Gymnasiereformen 
Rektor gjorde kort rede for status for arbejdet med implementeringen af gymnasiereformen. Da eleverne i 
deres ansøgning ikke længere angiver et ønske om studieretning, vil de 7 grundforløbsklasser til november 
blive helt opløst, og der dannes 7 nye stamklasser. Det har øget behovet for fælles forløb i alle 7 grundfor-
løbsklasser i fagene, hvilket understøtter indsatsen med fælles forberedelse.  
Reformens fokus på formativ evaluering betyder, at der skal arbejdes meget med vejledning af den enkelte 
elev. Skolen gennemfører i det kommende skoleår et skoleprojekt med skriftlighed og formativ evaluering 
sammen med 6 andre skoler og med økonomisk støtte fra Region Syddanmark. 
 
7: Eventuelt 
Formanden takkede Gustav Leth-Larsen for sin indsats i bestyrelsen.  Gustav bliver student i år og udtræder 
af bestyrelsen som repræsentant for elevrådet.  
 

Plan for kommende møder  
Dato Tidspunkt Indhold 
Fredag 15/9 2017 12.00-15.30 Strategien 2015-18 
Fredag 1/12 2017 12.00-15.30 Budget for 2018 

 

Dato: 

 
_________________ ____________________  ___________________ 
Annette Schmidt Lena Busch Nielsen  Claus Hansen 
      
_________________ ____________________  ____________________ 
Martin Lyhne Hansen Kim Svaneborg Pedersen  Inge Lyshøj Thomassen 
 
_________________ ___________________  ____________________ 
Grete Berggren Asger Rabølle Nielsen  Sofie Kjærgaard 
 
________________      ____________________ 
Line Nørgaard Jensen    Christian Alnor, rektor  


