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Referat af bestyrelsesmøde 20/9 2019   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Lena Busch Nielsen, Claus Han-
sen, Martin Lyhne Hansen, Grete Berggren, Jonas Thomhav, Christian Welling 
Afbud: Kim Svaneborg Pedersen  
 
1: Godkendelse af referat. Referat af mødet 13/6 2019 blev godkendt og underskrevet.  
 
2: Budgetopfølgning.  
Arne Tofterup gennemgik den udsendte økonomistatus. Resultatet forventes at blive lidt højere end oprin-
deligt budgetteret (men som forventet før sommerferien), blandt andet fordi vi fik en forsikringserstatning 
på 317.000 kr. i starten af året. Indtægterne lavere end det oprindelige budget, da der kun er 6 klasser stx, 
og fordi der har været et større frafald igennem sidste skoleår end forventet.  
Claus Hansen spurgte, om skolen var blevet kontaktet af banken vedr. vores realkreditlån. Det er vi ikke, 
men Arne Tofterup lovede selv at tage initiativ til en samtale med banken.  
Balancen blev taget til efterretning. 
 
3: Skolens udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag samt optagelseskapacitet 
Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens indstilling om et uændret udbud med de anførte ændringer vedr. fag-
pakker (spansk/mediefag udbydes ikke) og sprogfag (italiensk udbydes ikke, hvis der heller ikke i år kan op-
rettes et hold). Bestyrelsen beklager imidlertid, at det er nødvendigt at prioritere så stramt, at skolen kun 
opretter valgfag, hvis der er mindst det antal elever, der ønsker det, som giver dem garanti for oprettelse 
(10 stk.). Resultatet bliver formentlig, at skolens udbud af fremmedsprog bliver smallere.  
Bestyrelsen tilsluttede sig også indstillingen om en optagelseskapacitet på 6 klasser stx a 28 elever og 2 
klasser hf a 28 elever.  
 
4: Opfølgning på strategiarbejdet  
1: Processen for arbejdet med selvevalueringen og opfølgningsplanen i december: Bestyrelsen tilsluttede 
sig den proces, som ledelsen havde skitseret i det fremlagte bilag. Der er et ønske i bestyrelsen om, at der 
ved mødet i december fremlægges et oplæg til hvordan overgangen fra gymnasium til videregående ud-
dannelse kan følges via et udtræk fra Danmarks Statistik: hvor mange studenter påbegynder en videregå-
ende uddannelse umiddelbart efter endt studentereksamen hhv. hf-eksamen, og hvor mange, er efter 2 års 
sabbat er i uddannelse? Ledelsen blev opfordret til at søge hjælp fra SDU til at udforme de relevante søge-
kriterier i DK’s Statistiks registerdata. Bestyrelsen drøfter ved de næste møder hvordan de tal vi kommer 
frem til skal bruges. Bestyrelsen tog desuden nedenstående oversigt over planlagt forbrug af strategipuljen 
for skoleåret 2019/20 til efterretning, som havde været fremlagt på mødet i juni: 

Indsats iflg. strategien Sag/art Løn-kroner Kroner - andet 
Samarbejde med Midd.Komm skoler MG Science – gæsteundervisning for Strib skole 55.000  

Tysk-ambassadører - projektledelse 18.000  
Samarbejde med virksomheder, vide-
regående udd. osv 

Karrierelæring (industri) - projektledelse 61.000  
Efteruddannelse FAB-Lab (2 lærere) 125.000  
Efteruddannelse Computational Thinking 55.000  
Abonnement Vestre Skoles FABLab  65.000 

I alt  314.000 65.000 
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2: Præciseringen af rammerne for bestyrelsens strategipulje: Der var tilslutning til den formu-
lering, som var indføjet i referatet af mødet 13/6 2019. Jonas Thomhav spurgte om formule-
ringen skulle forstås sådan, at elevrådet også ville kunne komme med forslag til projekter/udgifter som 
kunne dækkes af strategipuljen. Det svarede formanden ja til.  
 
3: Oplæg fra Pædagogisk Råd: Rasmus Drisdal Hansen og Morten Storm Andersen orienterede om Pædago-
gisk Råds drøftelse af hvordan initiativerne i miljøudvalget kan forankres bredere på skolen. Konkret var det 
foreslået at nedsætte en styregruppe med deltagelse af repræsentanter for ledelsen, eleverne, lærerne og 
TAP-personalet, der indsamler og systematiserer forslag til initiativer, som forelægges de relevante fora.  
Formanden kvitterede indledningsvis for at skolens indsats med miljø og bæredygtighed har gjort Middel-
fart Gymnasium meget synlig i Middelfart – hvilket som bekendt er et af det strategiske mål, bestyrelsen 
har sat for skolen. Hun spurgte desuden til hvordan FN’s 17 Verdensmål kunne indgå i den fortælling, der er 
ved at blive skabt om gymnasiets miljøindsats.  
Lena Busch Nielsen supplerede med det synspunkt, at styregruppen vil komme i den situation, den skal fo-
reslå en prioritering af indsatser, da det vil være vanskeligt at rumme alle 17 Verdensmål.  
Jonas Thomhav sagde, at Elevrådet er tilfredse med at blive repræsenteret i styregruppen, fordi det kan 
give en mulighed for, at hele elevrådet forholder sig til den dagsorden, som styregruppen opstiller og ikke 
bare skubber spørgsmål og miljø og bæredygtighed over i miljøudvalget.  
Afslutningsvis var der på baggrund af et indlæg fra Martin Lyhne Hansen en diskussion af hvordan vi måler, 
om skolen flytter sig ift. de opstillede mål. Hvilke måle-kriterier kan der opstilles? Rektor foreslog, at vi i ste-
det for en kvantitativ måling forsøger at vurdere de fortællinger, som eleverne laver om hvad der er vigtigt 
på skolen. Hvilken plads indtager miljø og bæredygtighed der? Der blev udtrykt ønske om at oplægget til en 
selvevaluering til december indeholder overvejelser over dette.  
 
4: Samarbejdet med Middelfart Kommune: Grete Berggren orienterede om den proces, der har været i 
Middelfart Byråd om at formulere en dannelsesstrategi for hele børne- og ungeområdet, dvs. helt fra 0 til 
20 år. Den samlende overskrift er ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. Foreløbig er det skoleområdet, 
der er udarbejdet en plan for. I god overensstemmelse med det 17. af verdensmålene ”Partnerskaber for 
handling” er der en stor interesse i Middelfart Kommune for at indgå partnerskaber med Middelfart Gym-
nasium om at realisere verdensmål nr. 4 ”Kvalitetsuddannelse”. Foreløbig har Middelfart Kommune og 
gymnasiet kørt et godt parløb for at bringe miljø og bæredygtighed på den offentlige dagsorden i Middel-
fart.  
Formanden refererede kort fra det møde om samarbejde mellem gymnasiet og Middelfart Kommune, som 
havde været tidligere på måneden. Målet er, med en formulering, som Martin Lyhne Hansen bidrog med, 
at kommunens skoler tænker Middelfart Gymnasium som en oplagt samarbejdspartner, når der planlægges 
aktiviteter, hvor gymnasiet kan bidrage. Det vil være et af de punkter, der bliver drøftet, når Rektor delta-
ger i det planlagte skoleledermøde i kommunen 10. oktober.  
Rektor viste afslutningsvis et uddrag af et nyhedsbrev fra Erhvervscentret i Vejen kommune, som viser be-
tydningen af at have et godt skolesystem, der kan bidrage til at kommunens unge bliver rustet til fremti-
dens arbejdsmarked. Det har vist sig, at væksten i arbejdsstyrken i Vejen kommune fra 2013 til 2017 især er 
sket inden for jobs, der kræver et højere uddannelsesniveau, end en faglært uddannelse, dvs. enten en 
kort, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Tilsvarende tal for udviklingen af arbejdsstyr-
ken i Middelfart blev efterspurgt, hvilke Rektor lovede at forsøget at fremskaffe fra Erhvervsrådet.  
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5:  Jubilæum 2020 
Bestyrelsen gav tilsagn om på det overordnede niveau at repræsentere skolen i forbindelse 
med jubilæet. 
Det blev foreslået at bede Kim Svaneborg Pedersen hjælpe med at skaffe sponsorater til realiseringen af 
det kunstprojekt til skolens forplads, som der har været arbejdet med nogle år. Konkret var forslaget at 
”sælge” 10 sponsorater a 50.000 kr. til nogle af kommunens større og mellemstore virksomheder.  
Endelig var der forslag til hvordan tidligere elever (alumner) kan bruges til at sætte gymnasiet af i dag i for-
hold til den skole, der var realiteten ved første skoledag i august 1970.  
Rektor takkede for bidragene.  
 
6: Eventuelt.  
Dato for kommende møder:  
 

Dato Tidspunkt Indhold 
Onsdag 11/12 2019 8.10-10.30 Budget 2020 – Selvevaluering og opfølgningsplan 

Torsdag 26/3 2020 12.00-15.30 Årsrapport 

 

Referat: CA, 20/9 2019 

 

Underskrifter 

Dato: 

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


