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Referat af bestyrelsesmøde 13/6 2018   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Kim Svaneborg Pedersen, Sofie 
Kjærgaard, Claus Hansen, Martin Lyhne Hansen, Line Nørgaard Jensen.  
Afbud: Grete Berggren, Lena Busch Nielsen. 
 
1: Konstituering af bestyrelsen 
Rektor bød velkommen og orienterede om, at Annette Schmidt har stillet sig til rådighed som formand og 
spurgte, om der var andre kandidater. Da det ikke var tilfælde, blev Annette Schmidt valgt som formand.  
Annette Schmidt foreslog derefter Claus Hansen som næstformand, og han blev valgt.  
Det blev aftalt, at det til næste møde skal undersøges, om fusionen af EAL og UCL betyder, at der skal ske 
en ny udpegning af en repræsentant fra den nye institution, og om det er nødvendigt at ændre navnet i 
vedtægterne.  
 
2: Godkendelse af referat  Referatet af mødet 6/4 2018 blev godkendt og underskrevet.  
 
3: Strategi for perioden 2019-21 
Formanden indledte med pointere, at det er vigtigt, at bestyrelsen får markeret, hvilken rolle den vil spille 
mht at konkretisere indsatserne i strategien. Hun foreslog, at de eksterne medlemmer bliver inddraget i det 
arbejde, der skal foregå på skolen med denne konkretisering, således at de konkrete kompetencer, som de 
enkelte medlemmer hver især besidder, kan bruges i processen.  
Rektor orienterede om processen med at udarbejde det foreliggende papir og orienterede om, at arbejds-
gruppen i Pædagogisk Råd har udtrykt bekymring for, om miljø og bæredygtighed har fået en tilstrækkeligt 
fremtrædende plads i strategipapiret.  
Bestyrelsen drøftede i hvilket omfang bæredygtighed skal have sit eget punkt i de strategiske mål. Kim Sva-
neborg advarede imod at vedtage nogle meget konkrete og ambitiøse mål, som kan risikere i det lange løb 
at virke imod den overordnede hensigt. Der er imidlertid enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt, at ele-
verne oplever viden om og holdninger til bæredygtighed og miljø som en central del af deres almene dan-
nelse igennem gymnasieforløbet. Ledelsen blev opfordret til at supplere papiret med en formulering som 
inddrager bæredygtighed i dannelsesperspektivet. 
Claus Hansen nævnte, at der er tale om meget ambitiøse strategiske mål, hvilket flere medlemmer af besty-
relsen tilsluttede sig. Det vil derfor være en central opgave frem til næste bestyrelsesmøde at lave en se-
kventering af de løbende indsatser, og det betyder blandt andet, at der skal prioriteres i, hvad der skal ar-
bejdes med først. Bestyrelsen vil heller se enkelte projekter ført i mål end at der startes mange projekter på 
én gang.  
Til næste bestyrelsesmøde udarbejder ledelsen et bud på sådan en sekventering. I beskrivelsen af proces-
sen med de enkelte indsatser inddrages de eksterne medlemmer efter behov. Endelig skal oplægget ved 
næste møde indeholde et bud på hvornår der følges op på indsatserne i bestyrelsen.  
 
4: Vedtagelse af en persondatapolitik 
Rektor orienterede kort om processen med at udarbejde politikken og de dertil hørende retningslinjer og 
procedurebeskrivelser. Status er, at langt de fleste retningslinjer er formuleret i samarbejdet i IT-Center Fyn 
(8 ud af  i alt 10 planlagte) og tilpasset Middelfart Gymnasium og HF. Beskrivelsen af konkrete procedurer 
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pågår pt, men processen er allerede nået langt. Lærerne vil ifm opstart af det nye skoleår 
blive præsenteret for de nye regler for hvordan de skal behandle personoplysninger frem-
over.  
Bestyrelsen vedtog den forelagte persondatapolitik. 
Ved det næste bestyrelsesmøde fremlægger rektor en status over hvor langt skolen er nået med at imple-
mentere persondataforordningen i praksis.  
 
5: Nye studie- og ordensregler 
Rektor orienterede om hvordan lærerne og elevrådet har deltaget i processen med at få udarbejdet de nye 
studie- og ordensregler. De vigtigste nyskabelser i reglerne blev nævnt: en særlig indsats for at begrænse 
snyd og en konkret formuleret strategi for at forebygge mobning. Som noget nyt kan en elev (eller dennes 
værge) klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø, hvis eleven ikke mener, at skolen ikke har gjort nok i 
en konkret sag om mobning.  
Bestyrelsen vedtog de nye studie- og ordensregler, der træder i kraft 1. august 2018.  
 
6: Budgetopfølgning  
Arne Tofterup var på en censuropgave i Århus, så i hans fravær fremlagde rektor meget kort den udsendte 
budgetopfølgning, som ikke indeholder nogen væsentlige ændringer ift opfølgningen i april.  
Martin Lyhne Hansen spurgte om ansættelsen af en ny uddannelsesleder ville få betydning for lærernes ar-
bejdsmængde eller for overskuddets størrelse. Rektor gjorde rede for baggrunden for ansættelsen, nemlig 
ønsket om tidligt at komme i gang med at forberede et generationsskifte i ledelsen samt behovet for mere 
arbejdskraft i ledelsen. Ved at ansætte en uddannelsesleder allerede fra skolestart er det muligt at indar-
bejde stillingen i fag- og timefordelingen. Den nye uddannelsesleder vil derfor i starten få en større under-
visningsforpligtelse, end det, der vil blive det normale. Derudover betyder aflastningen, at både rektor og 
vicerektor kan påtage sig en større undervisningsopgave. Der er efter rektors opfattelse ikke tale om at læ-
rergruppen skal undervise mere som følge af ansættelsen. Ansættelsen vil kun få en lille betydning i skolens 
økonomiske resultat.  
 
7: Diverse orienteringspunkter 

• Oversigten over sygefraværet i 2017 blev kort kommenteret. Fraværet er stadig meget lavt (3,4 sy-
gedag pr ansat i gennemsnit). Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet. 

• Rektor orienterede om at Lis Hjæresen er ansat som ny uddannelsesleder fra 1. august. Hun kom-
mer fra en stilling som lektor ved Nyborg Gymnasium, hvor hun har været siden 2009. Lis har kemi 
og matematik som fag og har de seneste år været formand for kemilærerforeningen. Lis har taget 
en masteruddannelse i gymnasieledelse fra SDU.  

 
6: Eventuelt 

• Formanden udtrykte ønske om, at der ved det kommende møde bliver gjort status over arbejdet 
med at tilpasse skolens drift de løbende besparelser.  

• Formanden foreslog, at bestyrelsens dokumenter fremover bliver lagt på en Sharepoint, som med-
lemmerne kan tilgå digitalt og hente materialet der. Det var der tilslutning til, så rektor undersøger 
mulighederne til næste møde.  
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• Endelig takkede formanden Sofie Kjærgaard for arbejdet i bestyrelsen gennem 3 år. 
Sofie bliver student senere på måneden og efterfølges i pladsen med stemmeret af 
Line Nørgaard Jensen. Elevrådets plads uden stemmeret overtages af Jonas Thom-
hav.  

 
 

Plan for kommende møder: 
Dato Tidspunkt Indhold 
Fredag 5/10 2018 8.10-12.00 Implementeringen af Persondataforordningen  

Indsatsområder for skoleåret 2018/19 
Status over tilpasning til besparelser 

Fredag 7/12 10.00-13.00 Budget 2019 

 

Ref:  CA, 18-6-2018  

Dato: 

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


